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Sağlıklı Dişler,
Sağlıklı Gülüşler Dileriz...

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

ANNE SÜTÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Anne sütünün yararları ve emzirmenin önemi
saymakla bitmez.Emzirme son derece sağlıklı ve
doğal bir yöntemdir. Bilimsel çalıșmalar sonucu
ortaya çıkan ve önemi her geçen gün artan emzirmenin yararları artık tüm dünyaca bilinmektedir.
Bütün Dünya Doktorları, WHO, UNICEF ve AÇSAP
ısrarla bebeklerin emzirilmesini önermektedir. Anne
sütü ister premature, ister hasta, ister normal
doğum olsun, tüm yeni doğanlarda tercih edilmesi
gereken tek besleme șeklidir.
Özellikle doğumdan sonar ilk 6 ayda bebekler anne
sütü haricinde su dahil hiç bir ek gıdaya gereksinim
duymazlar. Anne sütü bebek için en mükemmel
besin maddesidir. Anne sütü türe özgü bir salgıdır
ve bașka hiç bir besin maddesi anne sütünün
bebeğe sağladığı yararları sağlayamaz.

ANNE SÜTÜNÜN ARTTIRILMASI

- Her zaman sterildir, ısı derecesi idealdir.
- Besin öğeleri bileșimi bebeğin gereksinimlerine
uygundur.
- Enfeksiyonu önleyen etmenler içerir.
- Sindirime yardımcı aktif enzimler içerir.
- Hormonlar ve büyüme faktörleri içerir.
- Anne sütü ile beslenen bebeklerde solunum yolu
ve sindirim sistemi enfeksiyonları daha az görülür.
- Orta kulak iltihabı riskini azaltır.
- Emzirma çene ve diș gelișimini olumlu etkiler.
- Bazı kronik hastalıkların olușma riskini azaltır.
- Alerjiye karșı koruyucudur ve bebeği pișikten
korur.
- Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelișimine
yardımcı olur.
- Anne sütü olan bebekler daha az ağlarlar.
- Ucuzdur. Hazırlanma sorunu yoktur.
- Anne ve bebeği arasında duygusal bağı güçlendirerek sevgi dolu bir ilișkiyi kolaylaștırır.
- Emzirmek anneyi anemi riskinden korur.
- Doğum sonrası rahimin eski haline dönmesine
yardımcı olarak anneyi așırı kan kaybından korur.
- Emziren anneler gebelik sonrası daha
rahat kilo verirler.
- Göğüs ve Over kanseri, Osteoporoz riski emziren
annelerde daha az görülür.

Anne sütü ilk altı ay içinde bebekler için tek
temel gıdadır. Ekonomik, psikolojik ve hijyenik
olması nedeniyle ilk altı ay sadece anne sütü
alması bebekler için yeterlidir. Su ve vitamin
almasına bile gerek yoktur. Genel olarak anne sütü
yeterli olmakla birlikte bazı nadir durumlarda anne
sütü tek bașına çocuğun beslenmesini sağlamayabilir. Böyle durumlarda anneye çeșitli yöntemlerle
destek olmak gerekir.
Anneyi bu konuda cesaretlendirmek sütün tekrar
daha çok gelișini sağlayabilir. Yani psikolojik
inanç çok önemlidir. Annenin kendi sütünün
bebeği için en önemli gıda olduğuna inanması süt
salgılanmasını arttırabilir.
Anneler cesaretle emzirmeye devam etmelidir.
Tüm bunlara rağmen sütün gelmediği veya az
geldiği nadir durumlarda bazı doğal yöntemlere
bașvurulabilir. Örneğin annenin sıvı alımını
desteklemek onu psikolojik yönden cesaretl
ndirmek süt salgısını arttırabilir.
Son zamanlarda firmalar tarafından geliștirilen
bitki çayları süt salgısını arttırabilmektedir.
Ayrıca bu sayede daha çok sıvı alımı da
sağlanmıș olmaktadır. Bu sayede hem süt
salınımının miktarı artar, hem süt yapımı
hızlanır hem de annenin artan sıvı gereksinimleri
karșılanmıș olur.

