
 

 

Sevgili anne adayları ve anneler;  

Bebeğinizin, ülkemizde önemli bir 

halk sağlığı sorunu haline gelen 

obeziteye yakalanmasını; şeker 

hastalığı, kalp damar hastalığı gibi 

kronik hastalıklarla yaşam kalitesi-

ni bozmasını istemiyor ve okulda 

daha başarılı olmasını istiyorsanız 

doğduktan hemen sonra başlayarak, 

ilk 6 ay sadece anne sütü, 6. Ay-

dan sonra uygun ek beslenme ile 

birlikte 2 yaş ve ötesine kadar 

onu anne sütü ile besleyin!  

 

 

SAĞLIKLI NESİLLER, 
SAĞLIKLI GELECEK 

İÇİN  
ANNE SÜTÜ 

KALBİNİ SEVGİYLE 
BEBEĞİNİ ANNE SÜTÜ İLE BESLE 

. 

Anneler anne sütü ve emzirme ile ilgili her-

hangi bir sorunu, gebelik döneminden başla-

yarak yakınlarında bulunan                             

Aile Hekimliklerine ya da Hastanemize baş-

vurabilirsiniz. 

Tel.No: 0 252 282 5313 

 

ORTACA DEVLET HASTANESİ 

BAŞARILI EMZİRMENİN 

EN ÖNEMLİ ANAHTARI 

ÖNCELİKLE ANNENİN  

KENDİNE GÜVENMESİDİR  



HAYATA EN İYİ BAŞLAGIÇ 
ANNE SÜTÜ  

 
NEDEN EMZİRMELİYİM?  

 

*Her annenin sütü kendi bebeğine özel ve 

bebeğin durumuna göre hazırlanmış en 

mükemmel besindir. 

*Sindirimi çok kolaydır.  

*Annenin bebeğini emzirmesiyle anne-

bebek ilişkisi güçlenir, annenin bebeğini 

benimsemesi, bebeğin sağlıklı bir kişilik 

kazanması kolaylaşır.  

*Anne sütü proteinlerin, yağların, vita-

minlerin ve karbonhidratların en mükem-

mel bileşimini içerir.  

*Anne sütü içinde bulunan antikorlar, can-

lı hücreler, enzimler ve hormonlar bebeği-

nizi enfeksiyon ve hastalıklara karşı korur.  

*Anne sütü alan bebeklerin zekâ düzeyle-

rinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. 

*Emziren anneler eski kilosuna daha ça-

buk dönerler.  

 

 

 

 

*Emzirme, annede meme ve yumurtalık kan-

seri ile menopoz sonrası osteoporoz ve kalça 

kırığı riskini azaltır,  

*Emzirme annenin ve ailenin yaşamını daha 

kolay hale getirir, daha az zaman ve para 

harcanır.  

*Emziren annenin kendine güveni ve bebeği-

ne yakınlık duyma ile bağlanması artar.  

*Emzirme ile hem ailenin hem de devletin 

yaptığı sağlık harcamaları azalır. 

*Emziren kadınların çalıştığı iş yerlerinde 

verimlilik artar. Emziren kadınların bebekle-

ri sık sık hasta olmadıkları için iş yerlerinden 

daha az ayrılırlar.  

*Emzirme çevreyi de korur. Çünkü emzirme 

doğada atık olarak kalabilecek daha az plas-

tik madde kullanımı demektir.  

 UNUTMAYIN 

NE KADAR SIK EMZİRİR-
SENİZ 

O KADAR ÇOK SÜTÜNÜZ  

OLACAKTIR. 

 

 

         DAHA ÇOK EMZİRME 

= DAHA ÇOK MEME UYARISI 

= DAHA ÇOK SÜT YAPIMI 

ORTACA DEVLET HASTANESİ 

 

 


