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Özet

Summary

Çocuklarda beslenme durumunun düzeltil-

Improvement of the nutritional status of

mesi çocuk bakýmýnýn öncelikli konusu olmalý-

children should be the priority of child care be-

dýr, çünkü bebek ve çocuk beslenmesinin saðlý-

cause the impact of infant and child feeding

ða etkileri ömür boyu fark edilir. Emzirme özen-

on human health is observed through the who-

dirilmeli ve desteklenmelidir. Ailelere beslenme

le life. Breast feeding should be promoted and

konusunda rehberlik yapýlmalý, sýk karþýlaþýlan

supported. Parents should receive guidance on

sorunlar için uyarýlmalýdýrlar. Bu derlemede ye-

optional nutrition and common feeding prob-

nidoðan ve süt çocuklarýnda anne sütünün öne-

lems. This review is intended to focus on bre-

mi, ek besinlere geçiþ, oyun ve okul çocuklarý

ast feeding of infants, complementary feeding

ile ergenlerin beslenmesine deðinilmiþtir.

and feeding practice through childhood.
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çocuk, anne sütü.
Yaþadýklarý büyüme ve geliþme süreci ne-

ilk 6 ay içinde bir bebeðin ihtiyacý olan tek be-

deniyle çocuklarýn beslenmesi özel bir öne-

sindir. Gerekli bütün besin ögelerini içerir, ba-

me sahiptir. Hem saðlýklarýný sürdürmek

ðýþýklýk sistemi ve beyin gibi organlarýn geliþi-

hem de sahip olduklarý potansiyel büyüme

mi için de idealdir. Bileþimi emzirme süreci

ve geliþme hedeflerine ulaþabilmelerini sað-

boyunca bebeðin deðiþik ihtiyaçlarýný karþýla-

lamak için deðiþen ihtiyaçlarýný karþýlayacak

yacak þekilde deðiþime uðrar. Anne bebek ba-

içerikte besinler tüketmeleri gerekir. Bu be-

ðýný güçlendirir. Baþta diyabet gibi otoimmün

sinlerin katký maddeleri ve koruyucu madde-

hastalýklar olmak üzere atopik hastalýklardan,

ler içermemesine özen göstermek gerekir.

malnütrüsyondan, obesiteden korur. Okul baþarýsýný arttýrýr. Böylece yararlarý emzirme dö-
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nemince devam ettiði gibi yaþamýn ileri dö-

Anne sütü: Anne sütü doðumdan itibaren

nemleri üzerine de olumlu etkileri vardýr1.
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Saðlýklý bir emzirme için bebeðin doðumdan sonra mümkün olan en erken dönemde anne memesine
verilmesi gerekir. Böylece prolaktin salýnýmý uyarýlarak sütün gelmesi saðlanýr. Emzirme dönemi bo-

larda ayda 500g ve üzeri aðýrlýk artýþý oluyorsa anne
sütü yeterlidir4.
Anne sütü alan bebekler D vitamini yönünden
desteklenmelidir.

yunca süt salgýsýný en çok arttýran etken bebeðin

Annenin çalýþmasý ve diðer kýsa süreli zorunlu

doðru teknikle ve sýk aralýklarla emzirilmesidir. An-

ayrýlýklarda anne sütünün saðýlarak saklanmasý en

nenin yeterli su almasý, üzülüp yorulmamasý da

iyi çözümdür. Saðma iþlemi elle veya pompa ile ya-

önemlidir. Gebelik döneminde anne sütünün üstün-

pýlabilir. Saðýlan süt üzerine tarih yazýlarak kapaklý

lükleri ve uygun emzirme yöntemi konusunda eðiti-

cam þiþeler içinde saklanmalýdýr. Anne sütü 25°C'de

len anneler emzirme sorunu yaþamazlar2.

6-8 saat, buzdolabýnýn üst rafýnda (4°C) 5-6 gün,

Baþlangýçta bebek her istedikçe emzirilmelidir.

buzlukta 2 hafta ve derin dondurucuda 3-6 ay sakla-

En uygun pozisyon bebeðin yüzü anneye dönük ve

nabilir. Bebeðe vermeden önce kavanozu sýcak suda

burnu meme baþý hizasýna gelecek þekilde kavran-

bekleterek (benmari yöntemi) ýlýk hale getirmelidir.

masý, vücudu ve baþý ayný hizada olacak þekilde

Mikrodalga fýrýnda ýsýtýlmasý önerilmez3.

omuzlarýndan kalçasýna doðru desteklenmesidir. Be-

Anne sütü prematüre bebekler için de en uygun be-

bek aðzýyla yalnýz meme ucunu deðil areolayý da

sindir. Bu yüzden yoðun bakým ihtiyacý nedeniyle aðýz-

kavramalýdýr. Bebek memeyi uygun þekilde kavra-

dan alamayan bebeklerin anneleri sütlerini düzenli sa-

yamaz, aðzýna yalnýz meme ucunu alýrsa burasý ze-

ðýp dondurabilirler, böylece bebeðin emmeye baþlaya-

delenir ve çatlaklar oluþur. Meme baþý çatlaðýnýn yol

caðý güne kadar süt yapýmýný sürdürmüþ olurlar5.

açtýðý aðrý anneyi emzirmekten alýkoyabilir. Bunu

Anne sütü ile yeterli ve baþarýlý bir emzirme sað-

önlemenin en etkili yolu uygun emzirme tekniðinin

landýysa ilk 6 ay hiçbir ek gýda ve su verilmesine ge-

anneye iyi öðretilmesidir. Eðer çatlak oluþtuysa her

rek yoktur. Çocuk ishal olsa bile emzirme sýklýðýnýn

emzirmeden sonra biraz süt sýkýlarak meme baþýna

arttýrýlmasýyla bu durumla baþ edilebilir6.

sürülmeli ve kurumasý beklenmelidir. Temizlik mal-

Bebek çok sýk ve uzun süre emmek istiyorsa, hu-

zemeleri kullanýlmasý tahriþi artýrabilir. Meme baþý-

zursuzsa, sert, seyrek ve az miktarda dýþký yapýyor-

nýn kuru tutulmasýna özen gösterilmeli, pamuklu ça-

sa, beklenen aðýrlýk artýþý saðlanamadýysa anne sü-

maþýrlar kullanýlmalý, sýk banyo yapýlmalýdýr3.

tünden vazgeçerek mamaya baþlamak yerine önce

Emzirme süresi en az 10 dakika olmalý, 30 daki-

emzirme danýþmanlýðý verilerek yetersizliðe yol

kayý geçmemelidir. Böylece bebek hem laktoz oraný

açan nedenler belirlenmeli, bunlarýn ortadan kaldýrýl-

yüksek olan ön sütten, hem de yað oraný yüksek olan

masýna çalýþýlmalýdýr. Nadiren anne sütünü artýrma-

son sütten yararlanabilir. Baþarýlý bir emzirmenin

ya yönelik çabalara raðmen 2 haftanýn sonunda bes-

göstergesi bebeðin 3. gün 3 kez ve 5. günden sonra

lenmenin yeniden düzenlenmesi gerekebilir4.

günde 5-6 kez bezini ýslatmasýdýr. Doðum sonrasý 2.

Ýlk 6 ayda anne sütüne takviye: Bu, hiç tercih edil-

haftanýn sonunda doðum aðýrlýðýna eriþtiyse, ilk ay-

meyen ve neyse ki sýk gerekmeyen bir durumdur. Eðer
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ek gýdalara baþlamak gerekiyorsa anne sütüne benze-

Ýlk baþlanacak ek besinler meyve püresi, yoðurt,

tilmiþ formül mamalar tercih edilmeli; ancak bebeðin

pirinç unu ile hazýrlanmýþ muhallebi olmalýdýr. Bir

anne sütünden tamamen vazgeçmemesi için biberon

tatlý kaþýðýyla baþlanýp birkaç günde arttýrýlýr. Bir

yerine kaþýkla beslemek benimsenmelidir. Önce anne-

öðünü oluþturacak miktara ulaþana kadar ayný öðün-

nin emzirmesi sonra mama verilmesi ve bu uygulama-

de emzirmek de gerekir. Ek besini ilk kez bir öðle

nýn anne sütünün göreceli olarak azaldýðý akþam saat-

öðününde vermek olasý bir alerjik reaksiyonu erken

lerinde yapýlmasý emzirme süresini uzatacaktýr.

fark etmeye yardýmcý olur. Meyve püresine baþlar-

Anne sütü hiç verilemiyorsa mama miktarý ve sýk-

ken ilk 1-2 gün yalnýz suyunu vermek alýþmasýný ko-

lýðýný bebeðin yaþýna göre ayarlamak uygun olur: ilk

laylaþtýrýr. Seçilecek meyveler elma, armut, þeftali

2 hafta 7-8 kez 50-70 ml, 3-4 hafta 6-7 kez 75-110 ml,

ve muz olabilir. Portakal, mandalina ve çilek alerji

2. ay 5-6 kez 110-180 ml, 3. ay 5 kez 170-220 ml, 6.

yapma olasýlýðý nedeniyle daha geç verilmelidir. Mu-

ay 4 kez 220-240 ml. Cam biberon tercih edilmeli,

hallebiyi hazýrlarken inek sütü yerine hazýr mama

delikleri çok küçük veya çok büyük olmamalýdýr3.

kullanýlmasý tercih edilmelidir. Bunun için 1 su bar-

Anne sütüne benzetilmiþ formül mamalar temin

daðý su ve 2 silme tatlý kaþýðý pirinç unu piþirilir. Ilý-

edilemiyorsa inek sütü su ile karýþtýrýlýp 100 g içine 5

yýnca içine 6 ölçek toz mama katýlarak karýþtýrýlýr.

g (silme büyük çay kaþýðý) þeker eklenerek kullanýla-

Sebze çorbasý yaparken 1 patates, 1 küçük boy ha-

bilir. Karýþtýrma oraný 1 aya kadar 1 kýsým inek sütü-

vuç, 1 tatlý kaþýðý pirinç veya irmik, 1 çorba kaþýðý

ne 1 kýsým su, 1-4 ay arasý 2 kýsým inek sütüne 1 kýsým

zeytinyaðý ve 2 su bardaðý su içinde piþirilir. Bir iki

su þeklinde olmalýdýr. Dördüncü aydan sonra sulandý-

gün suyu verilir, sonra sebzeleri de koyularak püre

rýlmadan kullanýlabilir. Ancak bebeðin inek sütü aler-

yapýlýr. Alýþtýkça diðer mevsim sebzeleri (kabak, ýs-

jisi bulgularý yönünden izlenmesi uygun olur7.

panak, kereviz, karnabahar, maydanoz) ve 7. aydan

Ek besinlerin baþlanmasý: Anne sütü alan bebeklere altýncý aydan itibaren ek besinler verilmeye baþlanýr8,9. Bu dönemde bebeðin besin ihtiyaçlarý artar.

itibaren kýyma eklenir3.
Ek besinlere baþlarken aþaðýdaki ilkelere dikkat
etmelidir3,7,10-12:

Tek baþýna anne sütü ile bu ihtiyaçlar karþýlanamaz.

· Ek besinler bebeðe karný açken verilmelidir.

Sindirim sistemi ise anne sütü dýþýndaki besinleri

· Baþlangýçta günde birden fazla ek besinle kar-

sindirmeye hazýr hale gelir. Katý besinleri çiðneyip

þýlaþtýrmamalý, diðer öðünlerde anne sütüne devam

yutabilir. Diþler çýkmak üzeredir. Desteksiz oturabil-

edilmelidir.

diði, baþ ve boyun hareketlerini kontrol edebildiði

· Her ek gýdaya önce küçük miktarlarla 'tattýrma'

için beslemek de nispeten kolay olur. Ýþte bu dönem-

þeklinde baþlamalý, miktarý günler içinde arttýrýlmalýdýr.

de onu anne sütünden daha yoðun ve pürtüklü besin-

· Ek besinler hazýrlanýrken tuz kullanmamaya

lere alýþtýrmak gerekir10.

özen gösterilmelidir. 1 yaþýndan itibaren aile sofrasý-

Anne sütü almayan bebeklerde ek besinlere 4. ay-

· Bazý bebekler ek besinlerin tadýný sevmeyerek

dan sonra baþlanabilir.
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reddedebilir, ýsrarla anne sütünü arayabilir. Farklý bir

sofrasýnda var olan diðer yemeklere de alýþtýrýlýr. 12-

besini 9-10 kez tattýktan sonra alýþabileceðini göz

15. aydan sonra bebekler için özel bir þey piþirmeye

önüne alarak, deðiþik günlerde, keyifli olduðu za-

gerek yoktur. Diðer aile bireyleriyle ayný sofrada ev

manlarda yeniden denemek gerekir.

yapýmý yemekleri yemeleri uygun olur13.

· Ek besinler hazýrlanýrken el temizliði ve diðer hij-

Bebek karýþýk beslenmeye baþarý ile geçse de anne

yen kurallarýna uymalarý konusunda aileler eðitilmelidir.

sütünü 1 yaþýndan önce, mümkünse 2 yaþýndan önce

· Eriþkinler için hazýrlanmýþ katký ve koruyucu

kesmemelidir. Yalnýzca geceleri emzirilse bile hem

madde içeren paketlenmiþ, dondurulmuþ, konserve

enfeksiyon hastalýklarý ve alerjiden koruyucu etkisi

besinlerle hazýr meyve sularý bebekler için uygun de-

devam eder, hem de anne-bebek baðýný pekiþtirir3.

ðildir. Taze hazýrlanmýþ doðal besinler verilmelidir.
· Ailelerin blender kullanmamalarý konusunda

Oyunçocuðununbeslenmesi

uyarýlmalarý gerekir. Aksi halde bebek pürtüklü be-

Oyun çocukluðu döneminden itibaren beslenmenin

sinlere alýþamaz ve ilerde önemli beslenme sorunla-

en önemli ilkesi saðlýklý beslenme alýþkanlýklarýnýn ka-

rý yaþar. Cam rende ve iri delikli tel süzgeç kullaný-

zanýlmasýdýr. Bu dönemde yapýlan beslenme hatalarý

labilir. Bu þekilde hazýrlanan besine alýþtýktan sonra-

obesite, diyabet ve ateroskleoz risklerini beraberinde

ki aþama çatalla ezerek vermektir. Bazý bebekler

getirir. Bunun önüne geçebilmek için yapýlmasý gere-

pürtüklü besinleri yutarken zorlanýr ve öðürebilir.

ken en önemli þey ailedeki büyük çocuk ve eriþkinle-

Annelere bu durumu soðukkanlýlýkla karþýlamalarý,

rin beslenme þekillerinin örnek oluþturmasýdýr. Birlik-

aþýrý tepkilerden kaçýnmalarý öðütlenmelidir. Bebe-

te aile sofrasýna oturma alýþkanlýðýnýn sürdürülmesi,

ðin öðürmesinden korkup telaþa kapýlmamalý, kaþý-

fazla tuz tüketiminden kaçýnýlmasý, salam, sosis, cips,

ða daha az miktar koyarak yeniden denemelidir. Pür-

ketçap, bisküvi, þekerleme, gofret, meyve suyu ve ko-

tüklerin bir süre için küçültülmesi denenebilir.

lalý içeceklerin olabildiðince kýsýtlanýp, evde piþmiþ,

6-12 ay arasý giderek anne sütünün beslenmedeki

besin ögelerini dengeli içeren yiyeceklerin seçilmesi,

aðýrlýðý azalýr, ek gýda alýmý artar. Sebze çorbasýna

ara öðünlerde meyve verilmesi önemle vurgulanmalý-

alýþtýktan sonra tarhana ve diðer çorbalar dönüþümlü

dýr. Diþ saðlýðý açýsýndan öðünlerden sonra fýrçalama

olarak verilir. Kahvaltý için tuzu çýkarýlmýþ peynir, re-

alýþkanlýðýnýn kazanýlmasýna ve gece süt verilmemesi-

çel veya pekmez, ekmek içi, tereyaðý uygundur. Ön-

ne dikkat çekilmelidir13.

celeri bunlar hazýr mama veya süt içinde karýþtýrýlýrken dokuzuncu aydan itibaren kahvaltý tabaðýnda ay-

Okulçocuðuveergenlerinbeslenmesi

rý ayrý sunulmalýdýr. Yumurta sarýsýna 7-8. aylarda,

Okul çaðý çocuklarý ve ergenler ev dýþýnda uzun-

beyazýyla birlikte vermeye ise 12. aydan sonra baþla-

ca zaman geçirdikleri için tükettikleri besinlerin

malýdýr. Bir yaþýndan önce bal verilmemelidir3-10.

kontrolü eskiye oranla zorlaþýr. Bu noktada saðlýklý

Dokuzuncu aydan itibaren mercimek ve diðer

besinler konusunda evde, okulda ve medya aracýlý-

baklagiller öðünlerde yerini alýr. Balýk, tavuk ve aile

ðýyla eðitilerek bilinç kazanmalarý çok önemlidir.
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Özellikle hýzlý büyüme dönemlerinde et, balýk, süt
ve süt ürünlerinin tüketilmesi, yað, þeker ve sodyum

· 6 aylýktan itibaren 2 yaþýna kadar multivitamin
verilebilir, bu süre 5 yaþýna kadar uzatýlabilir.

içeriðinin kýsýtlanmasý önem taþýr. Diyetin yeterli lif

· Saðlýk Bakanlýðý'nýn bebek ve çocuk izlem pro-

içermesi gereklidir. Bu ihtiyaç tam tahýl ekmeði ve

tokollerinde 4 aylýktan itibaren 12. ayýn sonuna dek,

kuru baklagillerle karþýlanabilir. Katký maddeleri

en az 5 ay süreyle 10 mg/gün demir desteði verilme-

içeren veya yapay tatlandýrýcýlarýn kullanýldýðý yiye-

si yer almaktadýr.

cek ve içeceklerden uzak durulmalýdýr14.

Son olarak bütün çocuklar için uygun tek bir beslenme programý yoktur. Temel ilkelere sadýk kalmak koþu-

Vitamindesteði

luyla, bebek ve çocuklarýn damak tatlarýna, ihtiyaçlarý-

· Doðumdan itibaren tüm bebeklere D vitamini

na, saðlýk durumlarýna ve ekonomik koþullara uygun,

desteði (400-800 U) verilmelidir. Bu destek en az 2

günlük deðiþikliklere açýk bir beslenme programý ile

yaþýna kadar sürdürülmelidir.

saðlýklý ve mutlu çocuklar yetiþtirmek mümkün olur.
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