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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye; lohusa bakımı, meme bakımı ve
emzirmeye yardımcı olmaya yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Doğum sonu bakım yönetim rehberine göre ebenin
verdiği talimatlar doğrultusunda lohusa bakımına
yardımcı olabileceksiniz.
2. WHO ve UNICEF’in kriterlerine göre etkili iletişim
tekniklerini kullanarak meme bakımı ve emzirmeye
yardımcı olabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Teknik oda, sınıf, doğum kliniği
Donanım: Etkileşimli tahta, bebek ve kadın modelleri,
meme maketi, emzirme afişleri ve lohusalık egzersizlerini
gösteren afişler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Doğum sonrası bakım; anne ve bebeğin fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı olmasına
katkıda bulunulması, annenin anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgilendirilmesi, iyi bir annebebek ilişkisinin geliştirilmesi, annenin kendine güveninin sağlanması, aile ve sosyal çevresi
içinde annelik konumunun benimsenmesi için oldukça önemlidir.
Anne sütü ile beslenme bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için ve ileriki yaşlardaki
sağlığı için eşsiz bir fırsattır. Bebek için biyolojik ve geleneksel bir beslenme yoludur. Anne
ve bebek arasındaki duygusal bağı oluşturan önemli bir faktördür. Bebeğin nörolojik ve
duygusal gelişimi açısından da çok önemlidir. Bebeğin anne sütü ile beslenmesinde sağlık
personeline önemli görevler düşmektedir.
Bu modülde verilen bilgiler ışığında doğum sonu bakım hakkında bilgi ve beceriler
edineceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi’ne göre ebenin verdiği talimatlar doğrultusunda
lohusa bakımına yardımcı olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Lohusalıkta yapılabilecek egzersizleri gösteren videolar bulunuz.



Bulduğunuz videoları sınıfta arkadaşlarınızla izleyiniz.

1. PUERPERİUM (LOHUSALIK) DÖNEMİ VE
LOHUSANIN BAKIMI
Plasentanın ayrılması ile başlayan, gebelik süresince anne vücudunda oluşan fizyolojik
değişikliklerin ortadan kalkmasına ve genital organların gebelik öncesi durumuna dönmesine
kadar geçen döneme puerperium (lohusalık) ve bu dönemde anneye “puerpera (lohusa)” adı
verilir. Puerperium, doğum sonrası 6-8 haftalık bir zamanı kapsar.
Anne doğumda; fetüs, plasenta, amniyon sıvısı, plasenta ayrılma kanaması ve
terlemelerle 6 kilo kaybeder. İlk hafta artan idrar ve terlemelerle 3-5 kilo verir. Lohusalık
boyunca loşi ve uterus involüsyonu ile 1,5 kg kadar kilo kaybı buna eklenir.
Dolaşım ve boşaltım sistemi gibi ekstragenital sistemlerde olan değişiklikler altıncı
hafta sonunda normal hâline döner.
Meme emzirmeyen kadınlarda en erken ovülasyon doğum sonrası 33. günde,
emzirenlerde ise en erken ovülasyon 49. günde gerçekleşir. Bu nedenle düzenli ve tam
emziren olgularda gebelikten korunma postpartum 3. ayda; kısmen veya hiç
emzirmeyenlerde ise 3. haftada başlamalıdır.
Deride oluşan pigmentasyon (gebelik maskesi vb.) solar. Stria gravidarumların rengi
açılarak yerlerinde sedef gibi beyaz, parlak ve geçmeyen izler kalır. Gebelikte aşırı gerilip
gevşeyen karın duvarı 6. haftada yavaş yavaş toparlanmaya başlar.
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1.1. İnvolüsyon
İnvolüsyon, üreme organlarının doğumu izleyen 6-8 hafta içerisinde normal ölçülerine
ve fonksiyonlarına dönme sürecidir. Bu süreç özellikle doğum sonrası ilk günlerde hızlıdır.
En belirgin involüsyon uterusta görülür.
Uterus involüsyonu
Uterusun ölçülerinde ve ağırlığında gebelik süresince önemli bir artış meydana gelir.
Gebelik sonunda uterus boyut ve ağırlık yönünden normal boyutunun ortalama 11-12 katına
çıkar. Ancak doğumdan sonra büyük oranda eski hâline döner. Doğum eyleminin 3.
evresinin sonunda fundus, göbek seviyesine yakındır. Fundus yüksekliği, uterus involüsyonu
için önemli bir göstergedir:





Doğumdan hemen sonra fundus göbeğin altındadır ve plasenta ayrıldıktan sonra
göbek hizasına yükselir.
Doğumu izleyen 1. günde göbeğin 2 cm altındadır.
Doğumu izleyen 2. günde göbeğin 4 cm altındadır. Her gün 1-2 parmak aşağıya
iner.
10- 12. günlerde uterus karın üzerinden hissedilemez.
Doğumdan hemen sonra
Doğumdan sonra 2. günde
Doğumdan sonra 4. günde
Doğumdan sonra 6. günde
Doğumdan sonra 8. günde

Resim 1.1: Fundus yüksekliği ve uterusun involüsyonu

Endometriyumda plasentanın ayrıldığı bölgede bir yara yüzeyi kalır. Yaradan kanla
karışık sızıntı olur. Endometriyum hücrelerinde hızlı bir çoğalma ile yara yüzeyi kapatılır.
Yara iyileşmesi 6 haftayı bulur.
Uterusun destek bağları uzun süre gevşek kalır. Bu nedenle uterus, bir süre arkaya
dönük pozisyondadır. Bağlar 5-6 hafta sonra eski durumuna dönerek uterusa destek görevi
yapmaya başlar.
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Serviksin involüsyonu
Puerperal dönemde serviks giderek kapanmaya başlar. Birinci haftanın sonunda
açıklığı normale döner. Gebelik öncesi yuvarlak olan external os (Resim 1.2/A), doğumdan
sonra enine bir çizgi şekline dönüşür (Resim 1.2/B). Bu görünüm vajinal doğum yapmış
kadın ile vajinal doğum yapmamış kadının ayrımında önemlidir.

Resim 1.2: Serviksin eksternal osu

Vajinanın involüsyonu
Vajina, bebeğin doğumu sırasında baskı altında kalır. Doğum sonrası ödemli olup yer
yer ezik ve sıyrıklar vardır. Koyu kırmızı görünür. 4. haftanın sonunda eski normal tonus ve
yapısına döner.

1.2. Loşi (Loşia) ve Karakteri
Doğum sonrası intrauterin yara iyileşmesi sırasında uterustan gelen akıntıya “loşi”
(loşia) adı verilir. Loşinin içerisinde kan, endometriyum hücreleri, plasenta-zar artıkları,
verniks kazeoza, lanugo ve mekonyum bulunur. Loşi ilk günlerde sterildir. Ama doğum
sonrası 3-4. günlerde bakterilerce kontamine edilir. Bu yüzden loşiler enfeksiyon yayabilir.
Loşi akıntısı 3-6 hafta sürer. Toplam loşi miktarı yaklaşık 500-1.000 ml kadardır. Loşinin
miktarını emzirme, enfeksiyon, serviks ve vajina yırtıkları etkiler.
Loşi değerlendirilirken renk, miktar ve süresine bakılır. Başlangıçta loşinin miktarı
fazla olup gittikçe azalır; lohusalık boyunca renginde değişiklikler görülür.
Loşinin karakterinde zaman içinde şu değişiklikler izlenir:




Loşi rubra (kırmızı loşi): Doğum sonrası ilk 2-3 gün plasentanın ayrıldığı
yerdeki damar ağızları açık olduğundan loşi kan sızıntıları ile karışık ve kırmızı
renklidir. Loşi rubranın 10 günü aşması bir patoloji varlığını gösterdiğinden
hastaneye başvurulması gerekir.
Loşi seroza (pembe loşi): Doğum sonrası 4-6. günlerde görülen pembe
kahverengi loşidir. Damar ağızlarının kapanmaya başlamasıyla yavaş yavaş
akıntının rengi açılmıştır.
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Loşi flava (sarı loşi): Loşinin rengi, içerisindeki bakteri ve lökosit sayısının
giderek artmasına bağlı olarak sarıya döner.
Loşi alba (beyaz loşi): Akıntının miktarı giderek azalır ve açık sarı bir renk
alır.

1.3. Lohusalık Bakımı
Herhangi bir komplikasyon olmaması durumunda normal doğumdan 24 saat,
sezaryenle doğumdan 48-72 saat sonra lohusa taburcu edilir.


Vital bulgular normal doğum yapan kadınlar için servise kabulünde ve 6. saatte;
sezaryen ile doğum yapan kadınlar için postop 1-2. saatler arası 15 dakikada bir,
2-4 saatler arası 30 dakikada bir, 4-6 saatler arasında saatlik takip edilmelidir.



Ateşin ilk günlerde hafif yükselmesi normaldir. Ancak ateşin 38 °C üzerine
çıkması enfeksiyon belirtisi olup saatlik ateş takibi yapılmalıdır.



Lohusalık döneminde nabız kontrolü titizlikle yapılmalıdır. Doğumdan hemen
sonra nabız dakikada 40-60, ilerleyen günlerde dakikada 80 dolayında ve
dolgundur. Ateş olmamasına rağmen nabız artabilir. Bu durum yorgunluk ve
kan kaybına bağlı olabileceği gibi tromboflebit veya enfeksiyona bağlı olabilir.



Lohusalarda kan kaybına bağlı tansiyon düşebilir. Eğer diyastolik kan basıncı
90 mm-Hg ve üzerinde ise saatlik tansiyon takibi yapılmalıdır. Hipertansiyonlu
veya preeklampsili lohusalarda tansiyon dikkatli takip edilmelidir. Tansiyon her
zaman aynı pozisyonda ölçülmelidir.



Lohusanın bağırsak fonksiyonları normal doğum sonrası 2-3. günlerde,
sezaryen sonrası 3-5. günlerde düzene girer. Lohusada defekasyon olmadıysa
bağırsaklar enema veya lavmanla boşaltılmalıdır. Lohusaya, doğum sonrası ilk
günlerde progesteron hormonunun bağırsak hareketlerini azaltmaya devam
ettiği, doğum öncesi yapılan lavman, az yemek yeme ve hareketsizlik nedeniyle
kabızlığın görülmesinin normal olduğu anlatılmalıdır. Anneye yeterli sıvı alımı,
posalı besinlerden zengin bir diyetin düzenlenmesi, hareket ve her gün belirli
saatlerde defekasyon alışkanlığının kazanılması gibi konularda eğitim
yapılmalıdır. Lohusa hemoroit şikâyetleri açısından da gözlenmeli ve rahatlatıcı
önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerden bazıları, kabızlığın önlenmesi ve perineye
konan petlerin yumuşak olmasıdır.



Doğumu takip eden ilk 2 saat içinde anne idrar yapmaya teşvik edilmeli ve 6
saat içinde çıkarılan idrar miktarı kaydedilmelidir. Eğer anne postpartum 6 saat
içinde idrar çıkarmamış ise idrar çıkarması için ılık duş veya banyo gibi
uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalara rağmen idrar çıkarmamış ise sonda ile
boşaltım sağlanmalıdır.
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Uterus involüsyonu izlenir. Her gün yapılan bu izlemde fundus yüksekliği
ölçülür. Ölçümler mesane boşken yapılmalıdır. Lohusaya işlem açıklanır.
Lohusa sırtüstü pozisyonda dizler hafif bükük yatar. Uterus kasılıncaya kadar
karna masaj yapılır. Fundus yüksekliğindeki gerileme hızı parmak hesabı ile
belirlenir. Fundus her gün 1-2 parmak gerileyerek lohusalığın 10. gününde
simfiz pubis arkasına iner ve onuncu günden sonra karından palpe edilemez.



Anneye yardımcı olarak uterin fundusu hissetmesi sağlanmalı ve fundus masajı
yaptırılmalıdır. Masaj ovma şeklinde yapılmalıdır.



Loşi takibi her gün yapılır. Loşinin rengi ve miktarı gözlenir. Lohusaya vulva
temizliğine dikkat etmesi, tuvaletten önce ve sonra ellerini sabunla yıkaması,
petini sık sık değiştirmesi ve tampon kullanmaması anlatılmalıdır. Çok
miktarda, pis kokulu ve pıhtılı loşi enfeksiyon veya plasenta retansiyonunu
düşündürmelidir.



Perine ve varsa epizyotomi bakımı yapılır. Lohusalığın ilk günlerinde sağlık
personeli tarafından verilen perine bakımı, daha sonra lohusanın kendisi
tarafından yapılır. Her idrar ve defekasyondan sonra perine antiseptikli su ile
yıkanıp kurulanmalıdır. Epizyotomi dikişleri kızarıklık ve iltihap yönünden
kontrol edilmelidir.



Normal doğumdan 2 saat sonra; sezaryenle doğumdan 4-8 saat sonra oral
beslenmeye geçilebilir. Lohusanın yeterli ve dengeli beslenmesi kendisi ve
bebeği açısından son derece önemlidir. Doğum eyleminde kaybedilen kanı ve
enerjiyi yerine koymak, iyi bir doku onarımı sağlamak ve rutin besin
gereksinimini karşılamanın yanı sıra süt yapımı için de iyi beslenmek gereklidir.
Lohusa gaz yapıcı yiyecekler yememelidir. İdrar yolu enfeksiyonlarından
korunmak ve sütünün yeterli miktarda salgılanması için bol sıvı almalıdır.
Emziren annelerin günlük kalori ihtiyacı 2.500-3.000 kkal emzirmeyenlerin ise
2000 kkal’dir. Lohusanın diyetinde protein, bol miktarda meyve-sebze ve süt
ürünleri bulunmalıdır. Lohusa yeterli ve dengeli beslenme konusunda
eğitilmelidir.



Normal doğumdan sonra lohusa kendini iyi hissettiğinde ayağa kalkıp
dolaşmalıdır. Sezaryen ile doğumdan 6-8 saat sonra (doktor istemine göre)
lohusa ayağa kaldırılır. Lohusayı erken ayağa kaldırmanın bazı yararları vardır:
Loşi akışı kolaylaşır, uterus involüsyonu hızlanır, kan dolaşımı artar,
tromboflebit vb. önlenir, bağırsak ve mesane fonksiyonları düzelir. Anneye
psikolojik yönde olumlu katkıda bulunur.



Lohusa ağır kaldırma, aşırı ıkınma ve zorlu hareketlerden kaçınmalıdır.
Dinlenmeye zaman ayırmalıdır.



Vajina ve perine kaslarına eski tonüsünü kazandırmak, stres inkontinansı
önlemek ve perine bölgesindeki dolaşımı hızlandırmak amacıyla, perine ve
vajina kaslarını sıkıp gevşetme egzersizi (kegel egzersizleri) önerilebilir. Bu
egzersiz günde 3-4 kez tekrarlanmalı ve her defasında 15-20 kez yapılmalıdır.
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Egzersiz yapılacak özel kas grubu, idrar yaparken idrarın durdurulması sırasında
hissedilen kas grubudur. Bu kaslar “sık-bırak” veya “sık-tut” şeklinde
çalıştırılır.


Lohusa ilk günlerde bebek bakımı gibi konularda kendine güvensiz olabilir.
Anneye bebek bakımı gibi konularda bilgi ve beceri kazandırılmalı, korkuları
giderilmelidir. Doğum sonu dönemde görülen ruhsal değişikliklerin (alınganlık,
gerginlik, sinirlilik, ağlama nöbetleri, huzursuzluk vb.) 10-14. günlerde
kendiliğinden geçeceği anlatılmalıdır.



Normal doğumdan sonra hemen, sezaryen sonrası ise 2. günden itibaren ayakta
duş şeklinde banyo yapılabilir. Banyo sırasında dikiş bölgesi liflenip ovulmaz;
banyodan sonra temiz bir havluyla tampon yaparak kurulanılır.



Doktorun önerisi olmadan hiçbir ilaç kullanılmamalıdır. Demir ilaçları
doğumdan 3 ay sonrasına kadar kullanılmaya devam edilmelidir. Annenin
kullandığı ilaçların anne sütü ile bebeğe geçebileceği bilinmelidir. Gebelikte
başlanan tetanoz aşısının diğer dozları doğumdan sonra tamamlanmalıdır.



Lohusanın cinsel ilişkiye başlaması doğumdan altı hafta sonra (kanama bittikten
sonra) olabilir. Korunmasız ilk ilişkide gebe kalınabileceği unutulmamalıdır.
Anne ve bebek sağlığı için 2 yıldan daha kısa sürede gebelik sakıncalıdır.

1.4. Lohusalık Döneminde Gelişebilecek Sorunlar
Doğumdan hemen sonra ciddi ve ani problemler görülebilir. Bu yüzden lohusa en az
24 saat gözlem altında tutulmalıdır.


Kanama: Lohusalığın en önemli komplikasyonu kanamadır. Bu kanamalar
çoğu zaman atoniye bağlıdır. Atoni kanamaları son derece acil bir durum olup
müdahale edilmediğinde şoka, ardından ölüme yol açabilir.



Emboli: Anne hayatını tehdit eden başka bir durum da amniyon mayi
embolisidir. Burada bebeğin amniyon sıvısı annenin kan dolaşımına geçerek
akciğerler, beyin gibi organlara giden damarlarda tıkanıklığa yol açar. Anne çok
kısa bir sürede hayatını yitirir. Göğüs ağrısı, takipne, öksürük, taşikardi ve
bacak ağrısı tromboemboli olarak değerlendirilmelidir.



Puerperal enfeksiyon: Doğumdan sonraki ilk 24 saatten sonra ortaya çıkan ve
yüksek ateşle seyreden bir durumdur. Tedavide yatak istirahati, sıvı desteği ve
uygun antibiyotik kullanımı önerilir.



İdrar yolları enfeksiyonu: İdrar yaparken yanma, yüksek ateş, kasık ve bel
ağrıları idrar yolu enfeksiyonlarının belirtileridir. Tedavide antibiyotikler
kullanılır.
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Baş ağrısı: Preeklampsi varlığı ya da gelişimi açısından dikkatli olunmalı ve
kan basıncı kontrol edilmelidir. Spinal veya epidural anestezi ile doğum
gerçekleşmiş ise “spinal baş ağrısı” ortaya çıkabilir.



Postpartum depresyon: Tüm gebelerde görülme oranı %10-20 arasındadır.
Tedavi edilmediğinde anne-çocuk ve evlilik ilişkisini bozabilir. Lohusanın
annelik rolünü öğrenmesini geciktirerek sürekli bir suçluluk duygusu hissini
başlatır. Postpartum depresyon belirtileri şunlardır:






Lohusanın bebeğini sevemediği düşüncesi,
Bebek bakımı ile ilgili yoğun endişeler,
Bebeğe zarar vermeye yönelik obsesif düşünceler,
İştahsızlık,
Uykusuzluk veya bebekle ilgilenmemedir.

1.5. Lohusalık Egzersizleri
Doğum sonu egzersizlerinin etkileri yalnız hareket sistemi üzerinde değil organların
fonksiyonlarında ve lohusanın psikolojisinin desteklenmesinde de önemli bir yere sahiptir.
Egzersizler basitten zora doğru giderek artan sayıda uygulanır. Anneyi aşırı yoran ve
zorlayan hareketler yapılmamalıdır. Haftada en az 3 kez 20-30 dakika süreyle egzersiz
yapılmalı ve en az 6-8 hafta sürdürülmelidir. Egzersizler bebeği emzirdikten sonra
yapılmalıdır. Lohusalık egzersizleri karın ve pelvis kaslarının tonüsünü sağlar, uterusun
sarkmasını ve mesane sfinkter yetersizliğine bağlı idrar kaçırmaları önler. Metabolizmayı
aktive eder. Tromboz ve pnömoni profilaksisi sağlar.


Karın kasları için egzersizler


Sırt üstü yere uzanılır. Ayak tabanları yere değecek şekilde dizler
bükülür. Kollar yana uzatılır. Bel sabit kalacak şekilde kasıklar yukarı
doğru çekilerek sıkıştırılır. 8-10 saniye bu pozisyonda kalınır.

Resim 1.3: Karın egzersizi-1
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Sırt üstü yere uzanılır. Ayak tabanları yere değecek şekilde dizler
bükülür. Kollar yana uzatılır. Dizler göğse doğru yaklaştırılmaya çalışılır.
Bu pozisyonda nefes tutularak 8-10 saniye kadar kalınır.

Resim 1.4: Karın egzersizi-2



Sırt üstü yere uzanılır. Ayak tabanları yere değecek şekilde dizler
bükülür. Kollar öne doğru uzatılarak baş dizlere doğru getirilmeye
çalışılır. 8-10 saniye kadar bu pozisyonda kalınır.

Resim 1.5: Karın egzersizi-3



Bacaklar hafifçe aralanmış ve kollar yanlarda ayakta dik durulur. Bel
esnetilerek kollar yukarı doğru uzatılır. Ardından öne doğru eğilerek ayak
parmak uçlarına dokunmaya çalışılır.

Resim 1.6: Karın egzersizi-4
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Bağdaş kurularak oturulur, eller enseye yerleştirilir. Ardından kollar
yukarı kaldırılır ve bacaklar iki yana açılır. Vücudun üst kısmı öne doğru
esnetilmeye çalışılır. Nefes tutularak 8-10 saniye kadar bu pozisyonda
kalınır.

Resim 1.7: Karın egzersizi-5



Kalça kasları için egzersizler


Sırt üstü yatılır, tabanlar yere değecek şekilde dizler bükülür. Kalça
yerden yukarı doğru kaldırılarak bu pozisyonda 8-10 saniye kadar kalınır.

Resim 1.8: Kalça kasları egzersizi-1



Dört ayak pozisyonunda bacaklardan biri gergin olarak kaldırılır. Bacak
dizden bükülerek 10 saniye beklenir. Hareket bacak değiştirilerek
tekrarlanır.

Resim 1.9: Kalça kasları egzersizi-2
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Göğüs kasları için egzersizler


Bağdaş kurarak oturulur. Avuç içleri karşıya bakacak şekilde kollar
yukarı kaldırılır ve gergin olarak geriye doğru esnetilir. Bu egzersiz
hamilelik ve süt verme dönemlerinde göğüslerin sarkmasını
önlemektedir.

Resim 1.10: Göğüs kasları egzersizi-1



Ayakta durarak bacaklar iki yana açılır. Yumruklar sıkılır, kollar öne
doğru çapraz yapılarak uzatılır. Kollar değiştirilerek harekete devam
edilir.

Resim 1.11: Göğüs kasları egzersizi-2



Bacak kasları için egzersizler


Eller duvara dayanarak ayakta durulur. Bir ayak gergin bir şekilde yana
uzatılır. Hareket ayak değiştirilerek tekrarlanır.

Resim 1.12: Bacak kasları egzersizi-1
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Bir önceki pozisyon bozulmadan ayak gergin tutularak içeri doğru
sallanır.

Resim 1.13: Bacak kasları egzersizi-2



Bel çevresi için egzersizler


Ayakta durularak bacaklar iki yana açılır. Eller bele konarak vücudun üst
kısmı yanlara doğru esnetilir.

Resim 1.14: Bel çevresi egzersizi-1



Yere diz çökülür, eller bele yerleştirilir. Bacaklardan biri yana doğru düz
uzatılarak üzerine doğru eğilinir. Bacak değiştirilerek harekete devam
edilir.

Resim 1.15: Bel çevresi egzersizi-2
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1.6. Laktasyon (Süt Salgılama) Fizyolojisi
Meme bezleri, gebelik ve lohusalığın erken döneminde fizyolojik değişikliklere
uğrayarak bebeğin beslenmesi için gerekli olan anne sütünü salgılar. Günlük salgılanan süt
miktarı 750-1.000 ml arasındadır.

Resim 1.16: Meme dokusu

Bebek emmeye başladığında, meme ucundaki ve areoladaki (meme başını saran
kahverengi kısım) sinir uçlarından beyne mesaj gider. Bu mesaj sonucu, hipofizden oksitosin
ve prolaktin salınmaya başlar. Prolaktin memelerde süt yapımını; oksitosin ise sütün hücre
içinden meme ucuna doğru ilerlemesini sağlayan hormondur.
Oksitosin hormonu anne ve bebeğin tensel teması ve bebeğin emmesi ile artar. Bu
hormon aynı zamanda uterusun kontrakte olarak küçülmesine destek olur. Anne sütünün
sağılmasının gerekli olduğu durumlarda eğer oksitosin refleksi uyarılırsa, anne sütünün
sağılması daha da kolaylaşır. Oksitosin refleksi annenin duygu durumundan etkilenmektedir.
Annenin bebeğini görmesi, onunla beraber olması, dokunması ve sesini duyması sütün
akmasına yardımcı olur. Ancak annenin bebeğinden ayrı kalması, ağrı, endişe, üzüntü,
sütünün gelmediğini ve bebeğini besleyemeyeceğini düşünmesi sütün akmasını engeller.
Oksitosin salgılanırken anne göğüslerinde karıncalanma, sızlama ve ilk zamanlarda
oksitosinin uterusu kontrakte etmesine bağlı karın ağrısı hisseder.
Prolaktin hormonu gece daha fazla salınır. Lohusayı dinlendirici olan derin uykuya
kolayca geçmesini sağlayarak kısa ve bölünmüş uykulara rağmen uykusuz kalmasını önler.
Bu nedenle anne, gece emzirmelerinde yorulmaz. Ayrıca prolaktin ovülasyonu baskılar.
Annede süt yapımı, memelerden ne kadar sütün boşaldığıyla ilişkilidir. Eğer bebek sık
sık emerse ya da bebeğin emmesine engel bir durum varlığında göğüsler ne kadar sık
boşaltılırsa süt yapımı o kadar artar. Memenin büyüklüğü, küçüklüğü ya da meme ucunun
çıkık veya çökük olması anne sütü yapımını etkilemez.
Anne sütünde süt üretimini azaltan veya sonlandıran bir madde (inhibitör) vardır. Eğer
memede anne sütü çoksa inhibitör madde anne sütü salgılayan hücrelerden süt salgılanmasını
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durdurur. Bu da memeyi çok dolu olmanın zararlarından korur. Eğer süt emzirme veya
sağılma yoluyla memeden boşaltılırsa, bu inhibitör madde de ortadan kalkar ve meme daha
fazla anne sütü yapar.
Doğum sonrası ilk beş gün salgılanan süte kolostrum adı verilir. Rengi sarı ve koyu
kıvamlı olan kolostrum, bebek için önemlidir: Kolostrum antikor ve lökositlerden zengin
olduğundan bebeği enfeksiyonlardan ve alerjilerden korur. Müshil özelliği vardır. Bu özelliği
ile bilirubini gaita ile dışarı atarak sarılığı önler. Büyüme faktörleri içerir. A vitamininden
zengin olduğundan göz hastalıklarını önler.
Kolostrumdan sonra gelen süte olgun süt adı denir. Beşinci günden sonra olgun sütün
gelmesiyle süt miktarı artar. Göğüsler dolu, sert ve ağır hissedilir. Bir öğünde memeden
gelen sütün ilk kısmına ön süt, sonra gelen kısmına son süt adı verilir. Son süt ön sütten
daha beyaz görünür. Çünkü daha çok yağ içerir. Bu yağ anne sütü ile alınan enerjinin büyük
bir bölümünü karşılar. Bebeğe tokluk verir. Rahat uyumasını sağlar. Ön sütün rengi daha
mavimsidir. Çok miktarda üretilir. Şeker, protein ve su oranı yüksektir. Bebeğin ihtiyacı olan
suyun tamamını ön süt karşılar. Bu yüzden bebeklere hava çok sıcak olsa dahi ilk 6 ay su
verilmesine gerek yoktur. Dışarıdan sıvı verilmesi bebeklerin anne sütünü az emmesine
neden olabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri takip ederek lohusalık dönemi ve bakımı
ile ilgili bir sunum hazırlayınız. Lohusanın takibi, bakımı ve beslenmesinde ebeye yardım
ediniz.

İşlem Basamakları
 Lohusalık dönemi ve bakımı ile ilgili
sunu hazırlayınız.

 Annenin genel vücut hijyeninin
sağlanmasında ve perine bakımında
ebeye yardım ediniz.

 Annenin en kısa sürede bebeği
emzirmesini sağlamak için ebeye
yardım ediniz.


Öneriler
 Modülde konuyla ilgili bölümleri tekrar
okuyabilirsiniz.
 Görsel materyaller hazırlayabilirsiniz.
 İnternet ortamından video veya resimler
bulabilirsiniz.
 Lohusada hijyenle ilgili bilgi eksikliği
gözlemlerseniz konuyla ilgili eğitim yapınız.
 Perine bakımı için gerekli malzemeleri
hazırlayınız.
 Perine bakımı verilirken annenin
mahremiyetini koruyunuz.
 Bakım sonrası malzemeleri uygun şekilde
kaldırınız.
 Annenin kendini iyi hissettiği andan itibaren
en kısa sürede emzirmesine yardım ediniz.
 Kolunda serum olan annenin bebeğini
tutmasına yardımcı olunuz.
 Bebeği düşme riskine karşı koruyunuz.

 Anneye yakınmalarını (ağrı, akıntı,
 Anneye nazik ve güler yüzlü davranınız.
üşüme, vb.) sorarak durumu hakkında
 Açık uçlu sorular sorunuz.
ebeye bilgi veriniz.
 Kanama kontrolünü 10-15 dakikada bir
yapınız.
 Annenin petine bakarak kanama miktarını
kontrol ediniz.
 Doğum sonu kanama kontrolünde
 Doğum sonrası 20-30 dakika içerisinde
ebeye yardım ediniz.
3’ten fazla peti kirletecek kanama olması,
sürekli kanama olması, pıhtı gelmesi veya
kanama renginin açık parlak kırmızıya
dönmesi durumunda ebeye haber veriniz.
 Ebenin verdiği talimatlar
 Anneye yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili
doğrultusunda annenin beslenmesine
eğitim veriniz.
yardım ediniz.
 Gaz yapıcı yiyeceklerden uzak durması

gerektiğini açıklayınız.
 Egzersizleri göstermeden önce egzersiz
yapmanın önemini açıklayınız.
 Doğum sonu egzersizlerinin
 Egzersizleri önce afiş vb. üzerinde
öğretilmesinde ebeye yardım ediniz.
gösteriniz. Ardından siz de hareketi
tekrarlayarak lohusaya uygulatınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Lohusalığın 10. gününden sonra uterus fundusu karın üzerinden palpe edilemez.

2.

( ) Puerperium doğum sonrası 6-8 aylık bir zamanı kapsar.

3.

( ) Loşi rubranın 10 günden uzun sürmesi bir patoloji varlığını gösterdiğinden
hastaneye başvurulması gerekir.

4.

( ) Vital bulgular sezaryen ile doğum yapan kadınlar için postop 1-2. saatler arası 15
dakikada bir alınmalıdır.

5.

( ) Normal doğumdan 24 saat sonra oral beslenmeye geçilebilir.

6.

( ) Lohusalıkta yapılan egzersizler tromboz ve pnömoniden korunma sağlar.

7.

( ) Memelerden süt yapımını sağlayan hormon oksitosindir.

8.

( ) Ön sütte şeker, protein ve su oranı yüksektir.

9.

( ) Bebeğin sık sık emmesi veya memenin sık sık sağılması süt yapımını artırır.

10.

( )Kolostrum bilirubini gaita ile atarak sarılığın önlenmesini sağlar.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Etkili iletişim tekniklerini kullanarak meme bakımı ve emzirmeye yardımcı
olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Emzirme tekniğini gösteren resimler bulunuz.



Bulduğunuz resimlerden sınıfta bir pano oluşturarak sergileyiniz.

2. MEME BAKIMI VE EMZİRME TEKNİĞİ
Doğumdan sonra beslenmenin sorunsuz sürdürülebilmesi için meme bakımının
düzenli olarak yapılması son derece önemlidir. Düzenli meme bakımı yapmayan kadınlarda
meme ile ilgili sorunlar (örneğin mastit) ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar bebek için çok
değerli olan anne sütünün alınmasını önlemekte ve kadınlar için ciddi komplikasyonlara yol
açabilmektedir.
Meme bakımında kullanılacak malzemeler

Kaynatılıp ılıtılmış su,

Pamuk veya gazlı bez,

Memede çatlak varsa doktorun önerdiği krem / pomat

2.1. Meme Bakımı İşlem Basamakları
WHO ve UNICEF meme bakımında memenin temiz ve kuru tutulmasının yeterli
olduğunu bildirmektedir.







Emzirme öncesi eller sabunlu su ile yıkanır ve temiz bir havlu ile kurulanır.
Emzirmenin sonunda eğer bebek memeyi bırakmamışsa meme başında tahriş
oluşumunu önlemek için anne serçe parmağını kullanarak bebeğin memeyi
bırakmasını sağlar.
Meme başı sıkılarak birkaç damla süt meme başı ve areolaya sürülür.
Meme başı ve areolaya sürülen sütün kuruması için beklenir.
Doktorun önerdiği ilaç varsa anne sütü yerine bu ilaç sürülür. Ancak ilaç
uygulamış meme emzirme öncesi ılık su ile ıslatılmış temiz bir bezle
silinmelidir.
Memeler günde bir kez sabunsuz su ile yıkanıp kurulanır.
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2.2. Meme Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar









Emzirme ve bakım öncesi eller sabunla iyice yıkanmalıdır.
Sabunla yıkama meme derisini kuruttuğundan sadece banyo yaparken
sabunlanmalıdır. Önceleri uygulanan her emzirme öncesi karbonatlı su ile
temizleme artık yapılmamaktadır.
Meme başlarına merhem vb. sürülmemelidir. Meme başı çatlağı varsa
emzirmenin sonunda anne kendi sütünü sürebilir. Meme başı çatlakları emzirme
tekniğinin yanlış uygulanmasından kaynaklandığı için doğru teknik
öğretilmelidir.
Bazı annelerde emzirme aralarında süt akabilir. Bu durumda temiz bir göğüs
peti kullanılabilir. Ancak bu petler uzun süre ıslak olarak memede
tutulmamalıdır.
Giysiler (özellikle sütyen) memeleri sıkmamalıdır. Emzirme döneminde
memeleri saran, geniş askılı, pamuklu kumaştan sütyenler kullanılmalıdır.
Memeleri sıkan giysiler süt kanallarında tıkanma ve mastite neden olabilir.
Günde 15-30 dakika olacak şekilde sütyenin çıkarılıp memelerin
havalandırılması yararlıdır.
Genel vücut hijyenine dikkat edilmelidir. Sık sık banyo yapılmalı ve çamaşırlar
her gün değiştirilmelidir.

2.3. Emzirmenin Önemi
Anne sütü, bebeğin ilk altı ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü
besin değerini içeren ideal besin kaynağıdır. Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve
gelişmesi için en uygun beslenme yöntemidir. Aynı zamanda anne ile bebeğin sağlığı
üzerinde olumlu biyolojik ve duygusal etkiye sahip bir etkileşim aracıdır.
Emzirmenin anne ve bebeğe sağladığı yararlar














Anne sütünün sindirimi kolaydır.
Anne sütü alan bebeklerde pişik, karın ağrısı, kabızlık gibi şikâyetler daha az
görülür.
Anne sütü her zaman temiz ve uygun sıcaklıktadır.
Bedava ve her zaman hazırdır.
Anne sütü ile beslenen bebeklerin zekâ düzeyi yüksektir.
Anne sütü ile beslenen bebeklerde anemi görülmez.
Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini kolaylaştırır.
Bebekte kulak enfeksiyonları sıklığını azaltır.
Anne sütü bebeği astım, menenjit, hodgkin lenfoma, diyabet ve idrar yolu
enfeksiyonları gibi hastalıklardan korur.
Anneden alınan immunoglobulinler bebeği ilk 6 ayda daha etkili olmak üzere
18 aya kadar hastalıklardan korur.
Anne sütü ile beslenen bebeklerin ileriki yaşamlarında obezite riski daha azdır.
Anne sütü bebek için doğal bir sakinleştirici ve ağrı kesicidir.
Anne sütü alan bebeklerde reflü daha az görülür.
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Anne sütü prematüre bebekleri enfeksiyonlardan koruyan ve çabuk
büyümelerini sağlayan proteinleri içerir.
Emzirmek, bebeğin çene ve diş sağlığı için yararlıdır. Anne sütü alan
çocuklarda diş çürükleri daha az görülür.
Emzirmek, anne-bebek arasındaki psikolojik bağı güçlendirir. Bebeğin duygusal
ihtiyaçlarını karşılar.
Emzirme sırasında salgılanan oksitosin uterusun küçülmesine ve kanamanın
önlenmesine yardımcı olarak involüsyonu hızlandırır.
Emzirmek annede meme, over ve uterus kanserini önler. Osteoporoz riskini
azaltır.
Emzirmek, annenin doğum sonu kilo vermesini sağlar.

2.4. Emzirme Tekniği
Anne bebeğini emzirmeye başlamadan önce ellerini sabunla yıkamalı ve rahat bir yere
oturmalıdır. Bebeğini yüzü ve bedeni kendine dönük, kendi göbek deliği ile 45°lik açı
yapacak şekilde tutar. Bebeğin gövdesini eli ve koluyla destekler. Diğer elin dört parmağıyla
memesine alttan destek yapar. Meme başını bebeğin dudaklarına dokundurur. Bebek arama
ve emme refleksi ile memeyi ağzına alır. Bebeğin ağzına meme başının ve areolanın büyük
bir bölümünün girmesine özen gösterir. Emzirme sırasında bebeğin burnunun kapanmaması
için; memeyi alttan destekleyen elin boştaki baş parmağı ile memeye üstten hafifçe baskı
yapar. Bebek emmeyi bırakınca emzirme sona erer.

Resim 2.1: Bebeğin memeye yerleştirilmesi ve memenin desteklenmesi

Memeye iyi yerleşmiş ve etkin emen bebeğin;






Ağzı iyice açıktır.
Alt dudağı dışa dönüktür.
Çenesi memeye dokunmaktadır.
Yanakları yuvarlaktır.
Ağzının üzerinde daha fazla, altında daha az areola görünmektedir.
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Emzirmede Dikkat Edilecek Hususlar








Gebelik döneminde anne adayı emzirme konusunda bilgilendirilmeli ve
bilinçlendirilmelidir.
Emzirmeye doğum sonrası ilk yarım saat içinde başlanmalıdır.
Emzirme 2 yıl devam ettirilmelidir.
Bebeğin emme süresi 4 ile 30 dakika arasında değişmektedir. Eğer bebek
prematüre veya düşük doğum tartılı ise emzirme süresi uzatılabilir.
Bebeğe ilk 6 ay su dâhil ek gıda verilmemelidir. 6. aydan sonra ek gıdalara
geçilmelidir.
Emzirmenin sürekliliği için anne ve bebek aynı odada kalmalıdır.
Anne bebeğini uygun pozisyonlarda emzirmelidir.

Resim 2.2: Çeşitli emzirme pozisyonları








Bebeğe biberon ve yalancı meme verilmemelidir. Bunlar emzirmeyi olumsuz
etkileyerek bebeğin emmeyi bırakmasına, iyi temizlenmemiş biberonlar ishal
gibi ciddi enfeksiyonlara ve bebeğin ağız / damak yapısının bozulmasına neden
olabilir. 6. aydan sonra ek gıdalara geçilince bebek bardakla ve kaşıkla
beslenmelidir.
Anne bebeği her ağladığında emzirmelidir (günde 8-10 kez).
Emzirmede bebeğin ön süt ve son sütü alabilmesi için her öğünde bir meme
verilmelidir. Meme tamamen boşaldığı hâlde bebek doymadıysa diğer memeden
emzirilmeye devam edilmeli ve bir sonraki öğünde son emzirilen memeden
başlanmalıdır.
Emziren anneler doktora danışmadan ilaç kullanmamalıdır. Çünkü annenin
aldığı ilaç süt yoluyla bebeğe geçerek bebekte istenmeyen durumlara neden
olabilir.
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Emzirmede rahat pozisyon seçilmeli, bebeğin başı ve gövdesi tam olarak
anneye dönük olmalıdır. Bebeğin başı serbest olmalıdır.
Emzirmede süre sınırlaması olmamasına karşın, meme başının bebeğin ağzında
tahrişini önlemek için bu süre çok uzatılmamalıdır.
Emzirmeden sonra bebeğin gazı çıkarılmalıdır. Gaz çıkarılırken bebek omza
veya bacağın üzerine konmuş bir yastığa yüzüstü yatırılır. Bebeğin sırtına
aşağıdan yukarı doğru hafif şekilde vurulur ve ovulur.
Anne beslenmesine özen göstermeli ve bol sıvı tüketmelidir. Özellikle her
emzirme sonrası su içilmelidir.
Anne sütünün bebeğe yetip yetmediği ağırlık takibi ile anlaşılmaktadır. Eğer
bebek haftada 150-200 gram alıyorsa anne sütü yeterlidir. Bebekte beklenen
ağırlık artışı olmuyorsa annenin beslenme düzeni ve sıvı alımı sorgulanmalıdır.

Resim 2.3: Bebeğin gazının çıkarılması

2.5. Emzirmeyi Etkileyen Faktörler


Tensel temasın sağlanamaması: Tensel temas, doğumdan hemen sonra
annenin çıplak göğsüne yeni doğanın koyulması ile başlar. Yaşamın ilk saati
içinde yakın temasa dayanan bu uygulama dokunma, sıcaklık ve koku gibi
duyusal uyaranlar anne-yenidoğan etkileşimini kolaylaştırır. Ayrıca tensel temas
başarılı emzirmenin başlatılması için önemli bir faktördür.



Alkol ve emzirme: Emziren annelerde alkol alımı bebeğin gelişimi ve
davranışları üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.



Sigara ve emzirme: Klinik çalışmalarda sigaranın emzirmeyi olumsuz
etkilediği bulunmuştur. Sigara içen kadınların içmeyenlere göre emzirme süresi
ve sıklığının daha düşük olduğu saptanmış, nikotinin prolaktin üretimini
baskıladığı ve sigaranın anne sütü miktarını azalttığı kanıtlanmıştır. Ayrıca
nikotin yenidoğanda davranış sorunlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle
laktasyonda kesinlikle sigara içilmemeli ve sigara içilen ortamlardan uzak
durulmalıdır.



Çalışma yaşamı ve emzirme: Çalışan kadın için bebek bakımı ve emzirme
önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu durumda kadın için iki seçenek mevcuttur;
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ya çalışma yaşamına devam edip bebeğini anne sütüyle beslemeyi sınırlı tutacak
ya da iş yaşamından ayrılıp bebeğine daha fazla zaman ayırmayı isteyecektir.


Diyabet ve emzirme: Tip 1 diyabetli anneler çocuklarını daha az
emzirmektedirler.



Obezite ve emzirme: Obez kadınlarda emzirmeme veya emzirmeyi erken
durdurma riski bulunmaktadır.



HIV ve emzirme: Virüsü taşıyan kadınlarda virüs anne sütünde de bulunur.
Bebek çoğu kez intrauterin enfekte olduğundan anne sütünün yararları göz
önüne alınarak alternatif bulunmayan durumlarda emzirmeye devam edilir.
Aktif enfeksiyon varsa bebek emzirilmemelidir.



Tüberküloz ve emzirme: Akciğer tüberkülozu bulunan anneler bulaştırıcı
olmadığı ispat edilinceye kadar bebek ile temas etmemeli ve bebeğini kendi
sütü ile beslememelidir.



Emzirme ve ilaç kullanımı: Anneler diyabet ya da hipertansiyon gibi günlük
ilaç kullanmaları gereken hâllerde bebeklerini emzirebilirler. Fakat bu anneler
emzirmeye başlamadan önce doktora danışmalıdırlar.

2.6. Emzirme Döneminde Memede Oluşabilecek Sorunlar
Uzun süre bebeğinden ayrı kalan ya da çalışan ancak sütünü sağmayan annelerde; süt
kanallarında tıkanıklık gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle sık sık emzirme ve
emzirmeyi saatlerle sınırlamamak çok önemlidir. Annede süt yapımı doğum sonrası 3.ve 4.
günlerde artar, buna bağlı olarak memelerde dolgunluk ve ağrı olması normaldir.
Düz ya da içe çökük meme başları, meme başı çatlakları, göğüslerde süt birikmesi,
kanallarda tıkanıklık ve mastit gibi sorunlar emzirme döneminde sorun yaşanmasına neden
olabilir.
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Düz veya içe çökük meme başları

Düz veya içe çökük meme başı olanlarda gebelikte meme başı masajı yapmanın bir
yararı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda anneye; bebeğin meme başını değil, memeyi
emdiği açıklanarak öz güven kazandırılmalıdır. Bebeğin ağzına olabildiğince çok areolayı
alması sağlanmalıdır. Bebek emdikçe meme başının dışarıya çıkacağı açıklanmalıdır.
Düz veya içe çökük meme başı tedavisinde şırınga yöntemi kullanılabilir. Bu
yöntemde enjektörün pistonu meme başının çıkarılmasında yarar sağlar.

Resim 2.4: Şırınga yöntemi



Meme başı çatlağı ve meme ağrısı

Emzirme tekniğinin yanlış uygulanması, meme başının temiz ve kuru tutulmaması
gibi nedenlere bağlı olarak çatlak oluşabilir. Doğru teknikle emziren kadınlarda bu soruna
pek rastlanmaz. Çatlak oluşumunu önlemek için meme başları temiz ve kuru tutulmalıdır.
Emzirmeden sonra birkaç damla süt meme başlarına sürülerek kuruması için
havalandırılmalıdır.
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Süt kanallarında tıkanıklık / meme dolgunluğu

Sütün toplandığı kanallardan birinin veya birkaçının tıkanması sonucu memelerde süt
birikmesi olabilir. Bu durumun nedenleri; aşırı süt üretimi, emzirmeye başlamanın
gecikmesi, memenin bebeğin ağzına tekniğine uygun yerleştirilmemesi, sütün seyrek
boşaltılması ve emzirme süresinin kısa tutulması olabilir.
Kanal tıkanıklığı oluşmaması için doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanması
gerekir. Emzirmeyi sınırlandırmadan bebek her istediğinde emzirilmelidir.


Mastit

Meme dokusunun enfeksiyonudur. Mastitin nedenleri; sütün iyice boşaltılmaması,
travma ve mikroorganizmaların çatlak meme başından içeriye girmesi olabilir. Ateş, titreme,
memede sıcaklık, kızarıklık, şişlik, bulantı, ağrı ve hassasiyet mastitin en önemli
belirtileridir.
Mastitin tedavisinde, yatak istirahati ve memenin boş tutulması önemlidir. Bebek sık
sık emzirilmeli, emzirmeden önce memelere masaj yapılmalı ve memeleri destekleyen
sütyen kullanılmalıdır. Ayrıca ağrı için ilaçlar verilebilir ve 10 gün süre ile antibiyotik
kullanılır. Mastit tedavi edilmezse apse gelişebilir.


Meme apsesi

Meme apsesi iyi tedavi edilmemiş mastite bağlı olarak ortaya çıkar. Antibiyotik
tedavisine ek olarak apseye cerrahi drenaj yapılmalıdır. Apseli meme bebeğe verilmez,
bebek diğer meme ile emzirilir. Süt üretiminin devam etmesi için apseli meme sık sık
boşaltılmalıdır.
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2.7. Sütün Sağılması
Mastit, meme apsesi, kanal tıkanıklığı gibi nedenlerle şiş olan memeyi rahatlatmak,
tavşan dudak gibi nedenlerle emme sorunu olan bebeklerin beslenmesini sağlamak ve
annenin işe başlaması durumunda bebeğin beslenmesini anne sütü ile sürdürmek için anne
sütünün sağılması gerekmektedir.
Elle süt sağma işlem basamakları







Eller iyice yıkanıp kurulanır.
Rahat bir yere oturulur ve sütün içine sağılacağı kap memeye yaklaştırılır.
Baş parmak ve işaret parmağıyla areolanın alt ve üst kısmından yavaşça içe,
göğüs duvarına doğru bastırılır.
Uygulama “bas-bırak” şeklinde tekrar edilir.
Areola yanlarından da aynı şekilde bastırılıp bırakılır.
Bebek emzirilmiyorsa 3 saatte bir sağma işlemi tekrarlanır.

Süt saklanacaksa temiz bir kaba sağılmalıdır. Anne sütü buzdolabına konmadan 15
derecede 24 saat, 25 derecede 4-6 saat, buzdolabında (+4 derecede) 72 saat, derin
dondurucuda -20 derecede 1 ay, daha uzun süreler için de -70 derecede güvenle saklanabilir.
Anne sütü direkt olarak ocakta ısıtılmamalıdır. Sütün bulunduğu kap sıcak su dolu başka bir
kabın içine konarak ısıtılmalıdır. Sağılan süt bebeğe uygun bir kapla verilmeli biberon
kullanılmamalıdır.

Resim 2.5: Sağılan sütün bebeğe verilmesi

Günümüzde satın alınabilen veya kiralanabilen süt sağma makineleri bulunmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri takip ederek meme bakımı ve emzirmeye
yardımcı olunuz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Malzemeleri hazırlamadan önce
ellerinizi yıkayınız.
 Meme bakımında kullanılacak suyun
kaynatılıp soğutulmuş su olmasına özen
gösteriniz.
 Malzemeleri eksiksiz hazırlayınız.
 Anneye meme bakımının nasıl
yapıldığını açıklayınız.
 Hatalı uygulamaları uygun bir dille
düzeltiniz.
 Yargılayıcı olmayınız. Kibar ve nazik
davranınız.

 Meme bakımında kullanılacak
malzemeleri hazırlayınız.

 Meme bakımında anneye yardım ediniz.

 Meme bakımında ebeye yardım ediniz.

 Malzemeleri kolay ulaşılabilecek bir
yere koyunuz.
 İşlem sırasında mahremiyete özen
gösteriniz.

 Annenin bebeğini emzirmesine yardım
ediniz.

 Anneye emzirme öncesi ellerini
yıkamasını söyleyiniz.
 Anneye rahat olacağı bir pozisyon
veriniz.
 Bebeğin sırtının desteklenmesine dikkat
ediniz.
 Bebeğin meme başı ve areolanın büyük
bir bölümünü ağzına almasına özen
gösteriniz.
 Annenin bir eliyle memeyi alttan
desteklemesini sağlayınız.
 Bebeğin burnunun açık olmasına dikkat
ediniz.
 Emzirmenin sonunda bebeğin gazının
çıkartılmasını sağlayınız.

27

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Memeler günde bir kez sabunlu su ile temizlenmelidir.

2.

( ) Anne sütü ile alınan immunoglobulinler çocuğu 18 yaşına kadar hastalıklardan
korumaktadır.

3.

( ) Emzirmek, annede meme kanserini önler.

4.

( ) Bebeğe ilk 6 ay su hariç ek gıda verilmemelidir.

5.

( ) Anne sütü ile beslenen bebek haftada 150 gram kilo alıyorsa süt yeterlidir.

6.

( ) Meme başı çatlakları emzirme tekniğinin hatalı uygulanmasından kaynaklanır.

7.

( ) Memede apse oluşmuşsa apseli memeden bebek emzirilmemelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi’ne
göre ebenin verdiği talimatlar doğrultusunda lohusa bakımına yardımcı olma ve etkili
iletişim tekniklerini kullanarak meme bakımı ve emzirmeye yardımcı olma ile ilgili
davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna
(X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Lohusalık dönemi ve bakımı ile ilgili sunu hazırladınız mı?
2. Annenin genel vücut hijyeninin sağlanmasında, meme ve perine
bakımında ebeye yardım ettiniz mi?
3. Annenin en kısa sürede bebeği emzirmesini sağlamak için ebeye
yardım ettiniz mi?
4. Anneye yakınmalarını (ağrı, akıntı, üşüme vb.) sorarak durumu
hakkında ebeye bilgi verdiniz mi?
5. Annedeki genel durum değişikliklerini ebeye haber verdiniz mi?
6. Doğum sonu kanama kontrolünde ebeye yardım ettiniz mi?
7. Ebenin verdiği talimatlar doğrultusunda annenin beslenmesine
yardım ettiniz mi?
8. Doğum sonu egzersizlerinin öğretilmesinde ebeye yardım ettiniz mi?
9. Meme bakımında kullanılacak malzemeleri hazırladınız mı?
10. Meme bakımında anneye yardım ettiniz mi?
11. Meme bakımında ebeye yardım ettiniz mi?
12. Annenin bebeği emzirmesine yardım ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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