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Emzirme Danışmanlığı

Feride YİĞİT*, Melek ERSOY CİNGİ**

* İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

**Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,

Anne Sütü bebeğin yaşamında doğumundan sonraki en destek

büyük mucizelerden biridir. Yenidoğana yaşamındaki en iyi • Hastane sonrası ev ziyareti ile danışmanlık hizmeti

başlangıcı sağlamaktadır. Emzirme, her annenin doğal olarak • İlerleyen günlerde emzirme – beslenme ile ilgili 

yapabileceği, çok doğal bir evre olduğu halde, yeni doğum yaşanabilecek olası tüm soru ve sorunlarda emzirme desteği 

yapmış annenin, bazen sadece ona emzirmeyi sağlarlar.

başarabileceğine dair güven veren bir sese, ihtiyacı olabilir. 

Danışmanlık, doğum öncesi dönemde, anne sütünün 

Emzirme Türkiye' de oldukça yaygın bir uygulama (2008- önemi, meme bakımı, anne beslenmesi ve emzirme 

TNSA' ya göre tüm çocukların %97' si bir süre emzirilmiştir) tekniklerini, doğum sırasında emzirme teknikleri, emzirme 

olmasına karşın emzirilmeye başlama zamanı ile ilgili bilgiler, sıklığı ve laktasyonun devamını ve de doğum sonrası bilgilerin 

ülkemizde anne sütü ile beslenmeye başlamanın oldukça geç uygulanması ve uygulamanın değerlendirilmesini 

olduğunu göstermektedir. Emzirilen çocukların sadece %39' u kapsamalıdır. Her anne bebeğini doğumu izleyen ilk yarım 

doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmeye saat içinde emzirmeye başlamalı ve bu konuda doğum 

başlanmıştır. Bu oranların TNSA-2003' deki sonuçlara göre yaptığı hastanedeki sağlık personeli veya bir emzirme 

daha düşük olması ülkemizde emzirmeye erken başlama danışmanından bilgi alabilmelidir. Sağlık hizmetleri 

pratiğinden uzaklaşmanın devam ettiğini göstermektedir. Her uygulamalarının emzirme konusunda büyük etkileri vardır. 

anne kendi bebeğine ilk 6 ay sadece anne sütü vermeye Niteliksiz uygulamalar anne sütü ile beslenmeyi azaltabilir ve 

yetecek kadar süt üretebilir. Böyle bir gerçek olduğu halde yapay beslenmenin daha da yaygınlaşmasına yol açar. İyi 

ancak sayıca çok az anne bebeğini ilk 6 ay sadece anne sütü uygulamalar ise emzirmeyi destekler ve annelerin başarılı ve 

ile besleyebilmektedir. uzun süre emzirmelerine yardımcı olur. Sağlık Bakanlığı 

bakanlığa bağlı kurumlarda Emzirme Danışmanlığı 

Emzirme doğal olduğu kadar teknik bir konudur ve Formu'nun doldurulmasını zorunlu kılmıştır. Hemşireler sağlık 

yaşandıkça öğrenilir. Bebeğin tutuş pozisyonundan, emzirme hizmeti verdiği anne ve çocuklara başarılı emzirmede yardımcı 

süresine, hangi memenin önce vereceğinden, kaç saat arayla olmalı emzirme danışmanlığı yapmalıdırlar. Bu yardımı yalnız 

sütün sağılması gerektiğine kadar annenin öğrenmesi doğumdan önce veya perinatal dönemde değil, çocuğun 

gereken çok şey vardır. Emzirmek isteyen annelere, birinci ve ikinci yılı boyunca da yapmaları gerekir. Annelere 

konusunda uzmanlaşmış emzirme danışmanları tarafından kendileri veya bebekleri yalnız sağlıklı olduklarında değil, 

her türlü emzirme desteği sağlanarak kendilerine olan hastalandıkları zaman da emzirmeyi sürdürmeleri, sütlerinin 

güvenleri arttırılmalıdır. Danışman; belirli bir konuda bilgi ve yeterli olduğu konusunda güven kazanmaları, emzirme ile 

uzmanlık sahibi olan, bilgi ve görüşlerinden yararlanmak ilişkili güçlüklerin üstesinden gelmeleri, çalışan annelere 

üzere görevlendirilen kişidir. Danışmanlık insanların nasıl emzirmeyi sürdürmeleri konusunda yardım etmelidirler. Anne 

hissettiğini anlamaya ve onlara ne yapacaklarına karar sütü kimyasal olarak taklit edilse de biyolojik üstünlükleri taklit 

vermede yardımcı olmaya yönelik bir çalışma biçimidir. edilememiş bir besindir. Bebeğin yaşaması,  fiziksel ve zihinsel 

Emzirme sürecinde anne ve bebeğe emzirme ile ilgili her gelişimi, hastalıklardan korunması, ruh sağlığı, annenin 

konuda destek veren, bu konuda eğitim almış uzman kişiye sağlığı, ailenin ve toplumun ekonomik gelişmesi, çevre sağlığı 

emzirme danışmanı denir. açısından emzirme danışmanlığı yapılmalıdır.

Emzirme Danışmanları; Anahtar Kelimeler: Emzirme, Emzirme danışmanlığı, 
• Doğum öncesi emzirme desteği Hemşirelik
• Anne ve bebeğin buluştuğu ilk dakika, doğum odasında 

Kolposkopik Biopsi İle Cın 3 Tanı ve Tedavisi

Ulu İ. İlter E. Çelik A. Haliloğlu B. Bozkurt S. Özekici Ü.

T.C Maltepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Abd 

AMAÇ: koterizasyonu yapıldı. Saat 12 hizasında CIN 1, saat 10 

Dünyada her yıl 500.000 den fazla kadın serviks kanserine hizasında CIN 3 saptandı. Hastaya leep (loop electrosurgical 

yakalanmakta ve bunların yarısı ölmektedir. Serviks kanserinin excision procedure) uygulandı. Patoloji sonucu belirgin 

ilk belirtisi vaginal kanama olabileceği gibi ileri evrelere kadar displastik epitelyum saptanmadı.  

hiçbir belirti vermeyedebilir. Erken evrelerde tedavi cerrahi iken 

ileri evrelerde kemoterapi ve radyoterapidir. Kadınlarda meme SONUÇ: 

kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser olan serviks Servikal lezyonlarının kolposkopik biopsi ile 

kanseri için majör risk faktörü Human Papilloma Virüs (HPV) değerlendirilmesi Duesing N ve arkadaşlarının yaptığı 266 

'dir. PAP smear testi ile serviks kanseri öncüsü oluşumların vakadan oluşan çalışmalarında gösterildiği gibi son derece 

tanınması mümkündür. doğru ve histoloji ile konkordansı yüksek bir 

Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) serviks kanserinin methoddur.(%85.8) Hatta göstermişlerdir ki bu konkordans 

potansiyel prekürsörüdür ve sıklıkla patolog tarafından oranı CIN 2ve3'de (%95.1) CIN 1' e (%63.2) göre daha 

servikal biopsi incelemesi sırasında saptanır. Displazinin yüksektir. Yine Pretorius RG ve arkadaşlarının çalışması 

şiddetine göre 1 hafif ,2 orta,3 şiddetli şeklinde sınıflanır ve göstermektedir ki kolposkopik biopsinin CIN 3 ve kanser için 

Bethesda sınıflamasında 1, low grade ,2ve 3 ise high grade sensitivitesi günümüzde %65'lere kadar çıkmıştır. 1980'lerde 

squamöz intraepitelyal lezyon olarak tanımlanır. Bizim CIN 3 vakalarının %90'a yakını atlanabilmekteyken 

olgumuzda saptanan CIN 3 lezyonu sadece kolposkopik sensitivitenin bu denli artması artık low grade sitolojilerin de 

biopsi ile bile tedavi edilebilmiş olması nedeniyle sunuldu. kolposkopik biopsi işlemine alınması ile ilintilidir. Bizim 

vakamızda patoloji sonucunda belirgin displastik epitelin 

VAKA SUNUMU: izlenmemesi,sadece koilositoz şüphesi bulunması, ancak 

38 yaşında,gravida 1,parite 1, 2 defa endometrioma önceki örneklerin daha çok papillomatöz lezyonlar olması ve 

nedeniyle opere edilmiş, aile öyküsü ve sigara kullanımı işlem sırasında eksize edilmiş olması ile açıklanabilir. Şüpheli 

olmayan hasta ele gelen siğilleri nedeniyle başvurdu. Bir yıl tüm alanlardan alınan başarılı bir kolposkopik biopsi işlemi 

önceki smear sonucu normal olan hastanın alınan smear bile bu ölümcül kanserin öncü oluşumlarını tedavi etmeye 

sonucu ascus saptandı. Saat 9-10 ve 12 hizalarından yeterli olabilir. Ancak bu konuda daha fazla destekleyici 

kolposkopik biopsiler alındı ve kodinomların eksizyon ve çalışmaya ihtiyaç vardır.
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