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t}u belgc 5070

HASTANE BiLGi TOPLAMA FORMU

Tarih ,l.,
Hastane adl
Bebek Dostu Unvan Tarihi:,,.
,, Son Değerlendirme Puanı:
Son Değerlendirme puanl ,l00 altında olanlar için eksik basamaklar.
Adresi
Başhekimin adı

l 20

:

,

.

:

Hastanenintipi

:

- Devlet

!

SSK

,.

Diğer

....Eylem ve doğum odaları
....Doğum koğUşlarl
.,,.Normal bebek bakım ünitesi (-)
.. ,ozel bebek baklm ünitesi
. ...,,,,.,,Anne ve çocuklar için olan diğer alanlar

Toplam doğUm Saylsl (blten yıla ait
Sezaryen ile
,,,
PUşük doğum ağırlıklı
........,.,,.,......Ozel bakım

olan
(<25009)
gerektiren

,

Özel

):

:
r_
Ozel bak.oranı

Sezaryen oranı
Düş,doğ. ağ.oran

% ... .
ok... ..
% ....

Doğum kayltlarlndan veya personel raporlarından elde edilen yenidoğanın beslenmesi ile
ilgili veriler:

,,.,,Geçen ay taburcu edilen anne / yenidoğan sayısı
,,Geçen ay taburcu edildiğinde anne sütü ile beslenen anne/bebek
%
%

Bebeğin beslenmesi ile i|gili bilgiler nereden alınmıştır?
_ Kayıt|ardan
: Oranlar tahmin edilmiş ve şu kaynaktan temin edilmiştir,.

(-) Normal, sağlıklı yenidoğan için bir bakım ünitesi yoksa, sağlanan boşluğa 'hiç yok' diye
yazlnlz.
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Öl'lenİ 1 : Emzirmeye ilişkin yazılı bir politika hazırlanmalı ve bu düzenli aralıklarla tüm
sağlık personelinin bilgisine sunulmalıdır.
1.1 sağlık kuruluşunun doğum servislerinde başarılı emzirmedeki 11
önerinin tümünü içeren ve emzirmeyi koruyan yazlı bi emzirme
politikası var mı?
'1.2

ıE ıH
ıE ıH

Politika 1 1 Önerinin her bir maddesini içeriyor mu?

1.3 politika, anne sütü yerine kullanılabilecek gıdalar, biberonla
besleme veya emzik kullanımı ve tüm bu konudaki özendirmeleri

EH

engelleyerek anne sütü ile beslenmeyi koruyor mu?

1.4 Politika aşağıdaki mekanlarda asılı duruyor:

Doğum servis|eri
Normal ya da sağlıklı bebek bakım oda|arı

ozel bebek bakım birim|eri
Doğum öncesi hizmetler

Emzirme odası

Diğer:

! Evet
! Evet
:] EVet

!

ı

!

Evet
EVet

Evet

1.5 Politika herkesin anlayabileceği şekilde mi düzenlenmiş?
(Sağlık personeli ve halk)

Ll Haylr

ı

Hay|r ıJ Böyle bir yer yok
-ı Hayır ı-: Böyle bir yer yok
- Hayür ] Böyle bir yer yok
_i Hayır ] Böyle bir yer yok
I Hayır

ıE

ıH

2.1Tüm sağlık personeli sağlık kuruluşunun emzirme politikasını
biliyor mu ve emzirmenin korunması, özendirilmesi
ve desteklenmesi doğrultusunda hizmet veriyor mu?

.E

ıH

2.2Kadınlar ve yenidoğanların bakımı ile ilgilenen
personelin tümü, bu kişiler hastaneye geldiklerinde
onları emzirme po|itikası doğrultusunda yönlendiriyorlar mı?

ıE

ıH

2.3 Sağlık personeline, anne sütü ile beslenme ve emzirme ile
ilgiIi olarak 3 saati klinik uygulama olmak üzere en azından
toplam 1B saat eğitim verilmiş mi?

!E

ıH

.......

-.:----;---

ONERı 2 : Tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda eğitilmelidir.

2.4 Eğitim, başarılı emzirmedeki on adımd an en az sekızini
içeriyor mu?
2.5 Anne ve yenidoğanların bakımı ile ilgilenen tüm
personele, işe başladıkları tarihten itibaren ilk altı ay
içerisinde anne sütü ile beslenme ve emzirme ile ilgili

gereken yönlendirme yapılıyor mu?

_H

..]E

ıH
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.:-----;---

ONER| 3 : Hamile kadınlar, emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir.
3.,1

Antenatal servislerine gelen tüm hamile
kadınlar anne sütünün faydaları ve nasıl emzirecekleri
konusunda bilgilendirilmişler mi?

3.2 Antenatal kayıtlar, hamile kadınlarla emzirme hakkında

konuşulup konuşulmadığını gösteriyor mu?

ıE
..... : E

ıH
_-H

3.3 Bütün hamile kadınlara yazılı bir eğitim malzemesi veriliyorsa,

bu malzeme bebek mamasıtavsiye edilmeden
emzirme ile ilgili eksiksiz bilgi içeriyor mu?
(Emzirmenin yararları, emzirme tekniği v.b)

.........

!E

!H

3.4 Sağlık kuruluşunda doğum veya eylem sırasında

(şayet varsa) sedatif analjezik veya anestezik
kullanılmaya karar verildiğinde, annenin emzirme
konusundaki istek ve arzusu dikkate alınıyor mu?

.........|]E lH

3.5 Sağlık personeli bu tür ilaçların emzirmeye nasıl
etki ettiği konusunda bilgili mi?

.E

.H

öııeni 4 : Doğumu izleyen ilk bir saat içinde anne bebeğin tensel teması
sağlanarak bu süre içinde emzirmeye başlamaları için annelere yardımcı
olunmalıdır.

4.1 Normaldoğum yapan annelere, doğumdan sonraki ilk
bir saat içerisinde tensel temasta bulunmaları için
bebekleri kendilerine veriliyor mu?

,E

_H

4.2 Sezaryen

o|an annelere, kendilerine geldikten sonraki
bir saat içerisinde bebekleri, tensel temasta bulunmak

üzere kendilerine veriliyor mu?

...........

4.3 Sezaryenle doğan bebekler, anneleri ile birlikte tensel
temas için en azından bır saat kalıyorlar mı?

4.4 sezaryen olan annelere, tensel temas sırasında emzirmeye
başlamaları için sağlık persone|ince yardım
öneriliyor mu?

..........

4 5 Norma| doğum yapan annelere tenseltemas sırasında emzirmeye
başlamaları için sağlık personelince yardım
öneriliyor
... .....

mu?

ıE

:H

ıE

!H

lE

t] H

!E

.l

H
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-.:-----

;----

ONER| 5 : Annelere emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerinden ayrı kaldıkları
durumlarda sütÜn salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri gösterilmelidir.
5.1 sağlık personeli, tüm annelere doğumdan sonraki 6 saatte

bebeklerini emzirme konusunda daha fazlayardım
öneriyorlar mı?

ıE

5.2 Emziren annelere, doğru emzirme pozisyonu
(emzirme tekniği) gösteriliyor mu?

]H

5.3 Emziren annelere sütlerini nasıl sağacakları gösteriliyor mu ?
veya sağma konusunda gereken bilgi veriliyor mu ve
ihtiyaç duyduklarında annelere nereden yardım
alabilecekleri konusunda öğütlerde bulunuluyor mu?
5.4 Daha önce emzirmemiş veya emzirme problemleri olmuş
bir kadına sağlık personeli tarafından destek veriliyor mu?

ıH

!]E

H

.............ıE ıH

5.5 Bebekleri özel bakımda bulunan annelere sütlerini
nasıl sağacakları gösterıliyor mu veya sağma konusunda
gereken bilgi veriliyor mu ve ihtiyaç duyduklarında annelere

ıE

yardım da bulunuluyor mu?

.]H

-.:---- . --ONERı 6 : Tıbben gerekli görülmedikçe yeni doğanlara anne sütünden başka herhangi
bir yiyecek veya içecek verilmemelidir.
6.1 personele, anne sütü alan bebeklere, sadece kabul edilebilir
birkaç tıbbi nedenden do|ayı yiyecek ve içecek verilebileceği
bunların dışında sadece anne sütü verilmesi gerektiği konusu
açık olarak anlatılıyor mu?

.ıE

6.2 Personel, anne sütü dışında ek gıda alan bebek|ere,
kabul edilebilir bir tıbbi endikasyon gösterebiliyor mu?

-E

6.3 Hastane, ihale usulü ile anne sütü muadillerini hastaneye
almayarak emzirmeyi koruyor mu?

.........

6.4 Hastanede, anne sütü muadillerinin pazarlamasını yapan
kişilerin ürünlerinin tanıtım ve dağıtımını yapmalarına'
izin vermeyerek emzirmeyi koruyor mu?

................

ıH
H

..,..,E

_H

ıE

]H

6.5 Hastanede kullanılan takvim, saat, boy cetveli v.b malzeme
ile personelin kullandıkları kalem, defter v.s. gibi gereçler
mama reklamı içeriyor mu ? (gözlem
)
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Öl'lenİ 7 : Anne ile bebeğin 24 saalbir arada kalmalarını sağlayacak bir uygulama
benimsenmelidiı.
7.1 Hastanenin kuralı olarak hastaneyle ilgili işlemler için bir saat
kadar veya tıbben gerekli olduğu sure dışıhda, bebekler ve
anne|er 24 saat bir arada kalıyorlar mı?
7.2 Hastane personeli, normal doğumdan sonraki ilk bir saatten
taburcu olana kadar geçen süre içerisinde bebekle annenin
bir arada kalmasını sağlıyor mu?

']

.............ıE

7.3 Hastane personeli, sezaryenle doğum olduğunda, anne
bebeğine tepki verebilir duruma geldikten sonraki ilk bir
saatten taburcu olana kadar geçen süre içerisinde bebekle
annenin bir arada kalmasını sağlıyor mu?
7.4 Doğum servisindeki doğum yapmış annelerin, hastane
işlemleri için bebeklerin kısa sürelerle odadan dışarı
çıkarıldığı
ya da ayrı kalmalarının tıbben gerekli görüldüğü burumlar
dışında, bebekleriyle aynı yatakta kalması ya da bebeklerin
yataklarının yanındaki beşiklerde kalması sağlanıyor

mu?

7.5 Hastane personeli bebeği yanında olmayan anneler için
kabuI edilebilir bir tıbbi neden gösterebi|iyor|ar mı?

öı.ıeni 8 : Bebeğin her isteyişinde emzirılmesi teşvik
B.,1

E .

H

t]H

EH

.......,....... a

E l

jE

H

_H

edi|melidir.

Personel, emzirmenin sıklığı ve süresi konusunda
herhangi bir kısıtlama koymadan bebeklerin her isteyişinde
emzirilmelerinin ne kadar önemli olduğunu biliyor muz

L]E

!H

-E

H

.E

aH

8.2 Annelere, bebekleri ne zaman acıkırsa veya bebekleri

ne zaman isterse emzirmelerinin uygun olacağı
konusunda bilgi veriliyor mu?

8.3 Anneler, bebeklerinin üç saattenfazla uyumaları halinde

uyandırıp emzirmeye teşvik ediliyor mu?

Evrakın eIektronik ımzalı suretine http://e-belge saglik.gov
tr adresinden dıaO3öObüjft34bo3-DfrO-J2041adb-{8ld8ll«rliuil{.uıırışıitillrsshiİz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza karıuna göre güvenli
elektronik imza ile imzalanmıstır

ÖlVenİ 9 : Emzirılen bebeklere yalancı meme veya emzik türünden herhangi bir
şey
verilmemelidir.
9.1 Emzirilen bebeklere, biberon verilmemesi
konusuna dikkat ediliyor mu?

.]E

ı,H

9.2 Emzirilen bebeklere, emzik veri|memesi
konusuna dikkat ediliyor mu?

.............,,.,..

!rE L

ıH

9.3 Emziren anneler, bebeklerine kesın olarak biberon
veya emzik vermemeleri gerektiğini biliyorlar mı?

.............,.,.,

-E
t-] [-

ıH

9.4 Hastanede, bebeklerin kaldığı odalarda emzik, biberon
bulundurulmamasına dikkat ediliyor mu?

......,...........

l-E] L

ıH

9.5 Hastanede, özendirici olabilecek emzik, biberon içeren
resim, reklam ve afişlerin bulundurulmamasına özen
gösteriliyor mu?

-.:-----;--ONERI 10:Anneler, taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri,

karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendilerinin
kontrollerini YaPtırabilmeleri açısından başvurabilecek|eri sağlık kuruluşları
hakkında

bilgilendirilmelidir.

'

I

10.1 Annelere, hastaneden taburcu o|urken, hastaneden
çıktıktan sonra emzirme ile ilgili bir sorunları olduğunda

veya emzirmeyi kontrol amaçlı olarak hastaneye
başvurabılecek|eri söyleniyor mu?

.................

ıE

a

H

10.2 Annelere hastaneden taburcu olurken, hastaneden
çıktıktan
sonra emzirme ile ilgili bir sorunları olduğunda veya

emzirmeyi kontrol amaçlı olarak Sağlık Öcagı veİa AÇS-AP

Merkezlerine başvurabilecekleri söyleniyor
1

mu?

............

lE

_H

0.3 Annelere yukarıdaki durumlarda başvurabileceği

Sağlık Ocağı veya AÇS-AP Merkezİnin ismi

veriliyor mu?

'10.4 Bu konularda
annelere

.........,.........

yazıhbi belge

veri|iyor mu?

ı E ıH
]E

!H

xE .H
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ll

: Kurumun Tüm Birimlerinde Bebel< Formüllerinin pırzarlanması
Uluslararası Yasa Benin-ısenm iş ve Uygulanıyor Oln-ıalıdır.
Öxrnİ

11.1 Sağlık kuruluşunun başarılı emzirmedeki

İıe İlgili

11

önerinin tümünü içeren yazılı emzirme politikası
Uluslar arası yasa ile ilgili maddeyi içeriyor mu?

:E

ı-lH

11.2Kurum Tüm Personelini Bebek Formüllerinin Pazarlanması iıe iıgiıi
Uluslararası Yasa hakkında bilgilendirilmiş mi?

ıE

ıH

11.3 Kurum, anne sütü yerine kullanılabilecek gıdalar, biberonla
besleme veya emzik kullanımı ve tüm bu konudaki özendirmeleri
engelleyerek anne sütü ile beslenmeyi koruyor mu?

ıE

rH

özeı
Hastaneniz başarılı emzirmeyi özendirmek için 11 önerinin hepsini izliyor mu?
. ...... .

Şayet hayırsa, düzeltmek için neler gereklidir?

şayet düzeltmeler gerekiyorsa, yardıma ihtiyacını z var

mf

_r

E

ıE

!-]

H

IH

Şayet evetse lütfen açıklayınız:

Bu form, hastanelerin Bebek Dostu uygulamalarının ulusal ve uluslararası
emzirmeyi
destekleme amaÇlarına ne kadar uyup uymadığını anlamak için kendi
kendi|erini

değerlend rme form udur.
i

rmdaki soruların %80 'ine "evet" cevabı verilebiliyorsa
diği Bebek Dostu Hastane ödülunu almak için geçerli ulusal
o kadar yaklaşılmış demektir. Şayet hastinJvöya sağlık
ak tanınmak ve tayin edilmek istiyorsa, bu formu gerçeklere
uygun bir şekilde doldurulması gerekmektedir
lişmelere ihtiyaç olduğunu gösteriyorsa,

uygulamak için yardım

önerebilir,

urulan Ulusal Değerlendirme Ekİbince
k uygulamalarını yeniden düzenlemek,
ait kriterleri eksiksiz ve gerektiği Şekilde
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DoĞuM rrizvınri vnnnN rüıvı HAsTANELER içiN
BAşARILı nıuzinMEDE ı1 ADIM
1. Emzirmeye Ilişkin Yazılı Bir Politika Hazırlanmalı

ve Bu Düzenli Aralıklarla Tüın Sağlık

Personelinin Bi lgisine Sunu[malıdır.

2.

Tüm Sağlık Personeli Bu Politika Doğrultusunda Eğitiln-ıelidir.

3.

Hamile Kadınlar, E,mzirmenin Yararları ve Yöntemleri Konlısıında Bilgilendirilınelidir,

4.

Doğumdan Sonraki Ilk

Bir Saat Bebeklerin Anneleri İle Ten Teması Kurınası Sağlanarak

Emzirmeye Başlama Konusunda Yardı mcı Olun

m al ıd ı r,

5.

Annelere, Emzirmenin NasıI Olacağı ve Bebeklerindeıı Ayrı Kaldıkları Durun-ılarda Sütiiı'ı
Sal gılanınasın ı Nası l Sürdürebi lecekl eri Gösteri l m el idi r,

6.

Tıbben Gerekli Görülmedikçe, Yenidoğantara Anne Si.iti.inclen Başl<a Yiyecel<. Içecek
Önerilnıemelidir. İll< 6 Ay Sadece Anne Sütli Verilınesi Devaııı ında lse Uygun
Tamamlayıcı Beslenme İle Beraber Emzirmenin 2 Yaş ve Ötesine Kadar Stirdürülmesi
Konı-ısunda Ai leIer Bilgilendiri lmelidir.

]. Anne İıe Bebeğin 24 Saat

Berabeı, Kalıııalarını Sağlayacal<

Bir

Uygulan-ıa

Benimsenmelidir,

8.

Bebeğin Her İsteyişinde Emzirilmesi Teşvik Edilmelidir,

g. Emzirilen Bebeklere Yalancı Meme veya Emzil<

TLirLinden l-ieı'lıangi

Bir

ŞeY

verilııı emelid ir,

l0. Anneler, Taburcu Olduktan Sonra da Eınzirmeye Devaın

Edebilmeleri,
Karşılaşabilecekleri Sorunları ÇözebiIıneleri Açısından Başvurabilecekleri Sağlık
Kuruluşları ve Bölgelerinde Varsa Anne Destek Grupları Hakl<ında Bilgİlendiriln'ıelidİrler.

l1.

Kurumun Tüm Birimlerinde Bebek Forınüllerinin Pazarlanınası İle İlgİli Uluslararası
Yasa Benimsenıniş ve Uygulanıyor Olmalıdır.
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çocUK HASTANELERİ vE DoĞuM HizMETi vERiı-ıvrnypiş
HAsTANELER içiN
BAşARILı BıvızinMEDE 10 ADIM

l.

Emzirmeye Ilişkin Yazılı Bir Politika Hazırlaıııııalı ve Bu Dtizenli Ara|ıl<|arla Tüın Sağlıl<
Personelinin Bi 1gisine Sunulmalıdır.

2.

Tüm Sağlık Personeli Bu Politika Doğrultıısunda Eğitilınelidir.

3.

Hamile Kadınlar, Emzirmenin Yararları ve Yöntemleri Konusunda Bilgilendirilnıelidir,

4,

Annelere, E,mzirmenin Nasıl Olacağı ve Bebel<lerindeıı Ayrı l(aldıktarı Durı.ınılarda
Sal gı lanınasın ı Nası l Sürdüreb i lecekleri Gösteri l ınel id i r,

Si.ittiı-ı

5. Tıbben Gerekli Görülmedikçe, Yenidoğanlara Anne

Slittinden Başka Yiyecek. içecek
Önerilınemelidir. İll< 6 Ay Sadece Anne Sütü Verilmesi Devaınında ise Uygun
Tamamlayıcı Beslenme İle Berabeı, Emzirmenin 2 Yaş ve Ötesine Kadar Sürdürülmesi
Konusunda Ai leler Bilgi lendirilmelid ir.

6. Anne Ile Bebeğin 24 Saat Beraber l(alınalarını Sağlayacak Bir

Uygulama

Beniınsenmelidir,

7.

Bebeğin Her Isteyişinde Eınzirilmesi Teşvil< Edilınelidir,

8. EmziriIen

Bebe|<lere
VerilmemeIidir,

Yalancı Meme veya Emzik

]'i"irlinde

n

lIerhangi

9. Anneler, Taburcu Olduktan Sonra da Emzirıneye Devam

Bir

Şey

Edebilmeleri,

Karşılaşabilecekleri Sorunları Çözebilmeleri Açısından Başvurabilecet<Ieri Sağlıl<
Kuruluşları ve Bölgelerinde Varsa Anne Destek GrupIarı Hakkında BiIgilendirilnıelidirleı,.

l0.

Kurumun Tüm Birimlerinde Bebek Formüllerinin Pazarlanınası
Yasa Benimsenmiş ve Uygulanıyor Olmalıdır.

ile İlgili

Uluslararası

Evrakın elektroırık imzalı suretine http://e-beIge sag|ik gov tr adresinden ü303öOb<l4a]4b03-BffO-J26442dliI&trl.knİtuilboişüiilIisiıiiz
Bu beIge 5070 sayılı elektronik inıza kanuıra göre güvenli elektronik iıııza iIc inızalanııııstır

DoĞuıt4 I.ıızilaETı vEREN Türü HAsT&ruErcR içünı

BA ARİLı Eİtfiğğ

HDğ

Eğ

ru§

