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Ac�l ve Afet 
Durumlarında
Bebek Beslenmes� 

T. C. Sağlık Bakanlığı 

Anne Sütü ve Emz�rme

Ac�l ve Afetlerde
Emz�rmen�n Önem� 

• Anne sütü tem�n� en kolay ve en
ekonom�k bes�nd�r. 
• Anne sütü her zaman hazır, tem�z ve
tam olarak bebeğ�n �ht�yacı olan her
türlü bes�n� �çer�r. 
• Anne ve bebek �ç�n sayılamayacak
kadar çok sağlık faydası vardır. 
• Felaket durumlarında bebekler�m�z�
k�rl�, m�kroplanmış sularla bulaşab�lecek
hastalıklardan korur. 
• An� olarak gel�şeb�lecek �shal ve
solunum yolu enfeks�yonlarına karşı
koruyucudur. 
Emz�rme hayat kurtarıcı b�r müdahaled�r
ve küçük bebekler �ç�n en büyük
korumayı sağlar.

İshal, solunum yolu hastalıkları ve
yeters�z beslenmeye bağlı hastalıklar
neden�yle bebek ölümler� kat kat
yükseleb�l�r. Bu yüzden emz�rme, tüm zor
durumlarda öncel�kle terc�h ed�len bebek
beslenme şekl� olmaya devam etmel�d�r. 
Olağanüstü durumlarda bebekler �ç�n en
güven�l�r bes�n kaynağı bebekler�n
EMZİRİLEREK anne sütü �le
beslenmes�d�r.

Anne sütünü arttıran en öneml� şey�n
emz�rmek olduğu unutulmamalıdır. 
Anneler�n emz�rmeler�n� engelleyecek
şek�lde bedava formül ürün, bebek
sütler� ve anne sütü yer�ne geçeb�lecek
d�ğer beslenme ürünler� gerekl�
olmadığı sürece a�leye tekl�f
ed�lmemel�, ver�lmemel�d�r. 



Yapay Beslenmen�n
Tehl�keler�

Bebeklere ver�len ürünler bağışlara
bağlı olmamalıdır. Bağışlar
herhang� b�r zamanda durab�l�r ve
bebeğe bes�n sağlanamaz. 
Formül bes�n (mama) �ht�yacına
mutlaka sağlık personel� karar
vermel� ve �ht�yaç hal�nde ürün
dağıtımı profesyoneller el� �le
yapılmalıdır.

Olağanüstü Durumlarda
Emz�rme

Olağanüstü durumlarda bebekler
�ç�n en güven�l�r bes�n kaynağı anne
sütüdür. 
Bebekler mutlaka anne sütü �le
EMZİRİLEREK beslenmel�d�rler. 
Stres altındak� anneler de
bebekler�n� başarı �le emz�reb�l�rler:
Yoğun stres ve üzüntüye bağlı
olarak anne sütü b�raz azalsa b�le
düzenl� emz�rme sürdürülürse b�r
kaç gün �ç�nde anne sütü artacaktır.
Beslenmes� bozuk, zayıf bünyel�
anneler de bebekler�n� başarı �le
emz�reb�l�rler.

Emz�rmey� Sürdürme 

Tüm bebekler�n doğumdan hemen
sonra emz�rmeye başlatılması, �lk 6
ay sadece anne sütü ver�lmes� ve 6.
aydan sonra uygun bes�nlerle
beraber emz�rmen�n 2 yaş ve ötes�ne
kadar devam ett�r�lmes� çok
öneml�d�r. 
 B�r anne, doğal afet veya salgın
hastalık sırasında sütü azalmış veya
emz�rmey� kesm�ş olsa b�le bebeğ�n�
yen�den emz�rmek �steyeb�l�r. 
Yen�den emz�rme  her zaman
mümkündür. Emz�rme b�rçok farklı
faktöre bağlıdır ve sık sık emz�rme,
memeler�n elle sağımı, sağlık
personel� desteğ� �le yen�den
başlatılab�l�r.

Formül ürün hazırlamak �ç�n yeters�z
kaynak neden� �le enfeks�yon bulaşma
r�sk� artar
Formül bes�n (mama) yaygın ve
kontrolsüz b�r şek�lde kullanılırsa, anneler
gereks�z yere yapay beslenmeye
başlayab�l�r
Bebekler ve a�leler� formüle bağımlı hale
gel�r  
Ücrets�z ürün sunumu kes�l�rse ,
çocuklarda beslenme yeters�zl�ğ�ne bağlı
hastalık r�sk� ortaya çıkar
Çok fazla formül gönder�ld�ğ�nde
saklama, depolama ve bertaraf ed�lmes�
konusunda problemler yaşanab�l�r


