
DANIŞMANLIK  BECERİLERİ 
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Öğrenim hedefleri 

1. Dinleme,  öğrenme ve güven arttırmada iletişim becerilerinin 
tanımlanması 

 

2. Bu becerilerin uygulanması 
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İLETİŞİM BECERİLERİ 

Nedir: Karşımızdakinin 
düşüncelerine, inançlarına ve 

kültürüne saygı duymak 

Ne değildir: Karşımızdakine öğüt 
vermek ya da belirli bir eylemi 

yapmaya yönlendirmek 

3 



İLETİŞİM BECERİLERİ 

• Sağlık çalışanı bilgi vermenin ötesinde sorunun 
nedenlerini saptayıp çözüm üretebilmelidir. 
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• Sorun olmayan durumlarda anneye güvence vermek 
yeterlidir. 



Danışmanlık becerilerinin kulanım alanları 

Anneye yönelik olarak 

– Kadının inançları, bilgi düzeyi ve 
uygulamalarını  dinleyip anlamak 

– Güvenini arttırmak ve 
desteklenmesi gereken 
uygulamalarını övmek 

– Bilgi sunmak 

– İzlemi birlikte planlamak 

 

Diğer kişilere yönelik olarak 

– Bebek Dostu uygulamasına direnen 
iş arkadaşlarının uygulamalarını 
değiştirmek 

– Annenin yakın çevresinin olumsuz 
etkilerini azaltmak 

– Yöneticilerin Bebek Dostu 
çalışmalara desteğini sağlamak 
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İletişim 

• Sözlü iletişim • Sözsüz iletişim 

– Kullandığımız vücut dili 

– Annenin vücut dili 
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İletişimde Ortamın etkisi 

• Anne rahat değilse, rahat bir pozisyonda oturmuyorsa; 
dinlemeye ve bebeğini beslemeye odaklanamayabilir. 

 

• Rahat bir ortamda kendini güvende hisseder, daha iyi iletişim 
kurulur. 
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• Sözsüz iletişimde yararlı olan uygulamalar 
nelerdir?  
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Sözsüz iletişimde yararlı uygulamalar 

• Anneye yakın ve aynı hizada oturmak 

• Arada engel oluşturabilecek masa, dosya gibi eşyaları kaldırmak 
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Sözsüz iletişimde yararlı uygulamalar 

• Anneye dikkatle odaklanmak ve bunu belli 
etmek 

• Zaman ayırmak, acele etmemek, saate 
bakmamak 

• Yalnızca uygun biçimde dokunmak 

– Annenin el ya da kollarına dokunulabilir 

– Memelerine ya da bebeğe izin almadan 
dokunulmamalı 
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Açık uçlu sorular sorun 

• Anneyi konuşmaya teşvik edecek bir yaklaşım, gerekli bilgileri 
almamızı kolaylaştırır. 

 

• Açık uçlu sorular konuşmayı teşvik eder. 
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Nasıl? 

Ne 
zaman?  

Nerede? 

Neden? 

Ne?  



Açık uçlu sorular 

• “Emzirme nasıl gidiyor?” 

• “Bebeğinizin beslenmesini anlatır mısınız?” 

• “Bebeğiniz şu anda kaç aylık?” 

• “Bebeğinizi doğduktan ne kadar süre sonra emzirdiniz? 

• “Bebeğinize başka yiyecek ya da içecek veriyor musun?” 

• “Böyle hissetmenizin sebebi nedir?” 
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Kapalı uçlu soru 

• Kapalı uçlu sorular bilgi sağlama konusunda yetersiz kalabilir. 

• Anne yeterince konuşmayabilir. 
– Anne konuşmak istemiyor olabilir. 

– Yanlış yanıt vermekten korkuyor olabilir. 

– Kapalı uçlu bir soru doğru yanıta yönlendirebilir. 
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Önceki 
bebeğinizi 

emzirdiniz mi? Emzirirken sorun 
yaşıyor 

musunuz? 

Bebeğiniz çok sık 
emiyor mu? 

Bebeğe başka 
bir besin veriyor 

musunuz? 



Annenin konuşmaya teşvik edilmesi 

• Konuşmanın sözsüz olarak desteklenmesi 

– Onaylayıcı vücut dili 

– Gülümseme 
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Annenin konuşmaya teşvik edilmesi 

• Destekleyici kısa yanıtlar 

– Hımm… 

– Öylemi… 

– Gerçekten mi… 

– Devam edin… 
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Annenin konuşmaya teşvik edilmesi 

• Yineleme 
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• “Bebeğim dün gece çok fazla ağladı” 
 

• “Bütün gece ağlayarak sizi uyutmadı mı?” 



Annenin duygularının anlaşıldığının belli edilmesi 

• Empati;  

– Annenin ne hissettiğini 
anlamaya çalışmak 

– Söylediklerini 
duyduğunuzu göstermek 

– Onun gözünden olaya 
bakabilmek 
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Empati 

• “Bebeğim çok sık emmek istiyor 
ama ben kendimi çok yorgun 
hissediyorum.” 

 

 

• “O zaman sürekli çok yorgun 
hissediyorsun.” 
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Annenin duygularının anlaşıldığının belli edilmesi 

• Sempati 

– Kendi bakış açınızdan olaya bakmak 

– Anne iyi duygulara sahip olduğunda empati yardımcı olabilir 
ancak olumsuz duygulara sahip olduğunda sorun olabilir. 

 • “Bebeğim çok sık emmek istiyor ve ben de kendimi çok 
yorgun hissediyorum” 

• “Ah neler hissettiğini biliyorum. Benim bebeğim de çok 
sık emiyordu ve ben mahvoluyordum” 
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Yargılayıcı sözcüklerden kaçınma 

• Yargılayıcı sözcükler kullanıldığında kadın; 

– Ulaşması gereken bir standart olduğunu 
düşünebilir. 

– Bebeğinin normal olmadığı izlenimine kapılabilir. 
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“Bebeğiniz iyi besleniyor mu?” 
 
 

“Bebeğinizin beslenmesi nasıl?” 



Yargılayıcı sözcüklerden kaçınma 

• Yargılayıcı sözcükler: 
– Doğru  

– Yanlış 

– İyi 

– Kötü 

– Yeterli 

– Düzgün 

– Sorun 

– … 
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“Bebeğiniz iyi besleniyor mu?” 

• Beslenme için bir standart vardır ve bebek buna 
uymuyor olabilir. 

 

• Anne yetersiz olarak görüleceğinden endişelenip bazı 
şeyleri saklayabilir. 

 

• “İyi beslenme” kavramı kişiden kişiye değişebilir. 
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ÖZGÜVEN VE DESTEK 

 



Güven oluşturmak ve destek vermek 

• Kadının düşünce ve duygularını kabul edin. 

• Doğruları tanıyın ve onaylayın. 

• Pratik yardımlar önerin. 

• Uygun dil kullanarak konuyla ilişkili bilgi verin. 

• Komutlar yerine öneriler kullanın. 
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Kadının düşünce ve duygularını kabul edin 

• Kabul etmek onaylamak değildir. 

• Söylediğini kabul edip daha sonra doğru bilgiyi vermek mümkündür. 

• Kabul edilmek, annenin güvenini arttırır ve konuşmayı sürdürmesini 
sağlar. 
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Kadının düşünce ve duygularını kabul edin 
Anne  Bebeğime, yeterli sütüm olmadığı için, her akşam bir 

biberon mama veriyorum.  

Sağlık çalışanı Ben sütünüzün yeterli olduğuna eminim. Bebeğinizin 

biberona ya da mamaya ihtiyacı yoktur.  
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Anne  Bebeğime, yeterli sütüm olmadığı için, her akşam bir 

biberon mama veriyorum.  

Sağlık çalışanı Evet, akşamları bir biberon mama ile beslemek bazı 

bebeklerin yatıştığını gösteriyor. 

Anne  Bebeğime, yeterli sütüm olmadığı için, her akşam 

bir biberon mama veriyorum.  

Sağlık çalışanı Anlıyorum. Akşamları yeteri kadar sütünüzün 

olmayabileceğini düşünüyorsunuz.  



Doğruları tanıyın ve onaylayın 

• Anne ve bebeğin olumlu 
uygulamaları görülüp övülmelidir. 

– Örneğin;  

• Anne, bebeğini memeye iyi 
yerleştirdiğinde buna dikkat 
çekilebilir. 
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Pratik yardımlar önerin 

Bazı pratik çözümler annenin sorunlarını çözerek 
emzirmeye odaklanmasını kolaylaştırır. 
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• Anne rahat ettiğinde sütü daha kolay gelir. 
• Arkasına ya da kolunun altına ek bir yastık 
• Tuvalete gittiğinde bebeğe bakacak biri 

 
• Belirgin bir emzirme sorunu olabilir. 

• Süt sağmayı öğrenmek istiyordur. 



Uygun dil kullanarak konuyla ilgili bilgi verin 

• O an neye gereksinimi olduğunu bulun. 

• Annenin anlayacağı sözcükler kullanın. 

• Aşırı bilgiyle boğmayın. 
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“Bebeğin sütü efektif bir şekilde alabilmesi için areolayı olabildiğince 
ağzına alması gerekir.” 
 
“Bebek meme ucunun etrafındaki kahverengi bölgeyi daha çok alırsa, 
sütü emmesi kolaylaşacaktır.”  



Komutlar yerine öneriler kullanın 

• Seçenekler oluşturup kendine en uygun olanı seçmesine izin verin. 

• Ne yapması ya da yapmaması gerektiğini söylemeyin. 

• Durumuna uygun bir ya da iki öneri sunun. 
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“ Bebeğini günde en az 10 kez emzirmelisin!” 
 
“ Bebeğini daha sık emzirmen sütünün artmasına yardımcı olur !” 



İzlem ve sürekli destek sağlayın 

• Danışmanlık sonlandığında yanıtlanmamış ya da sorulmamış sorular kalabilir. 

• Aile ve çevreden gelebilecek yardımı tartışın. 

• Kontrol ziyareti planlayın. 

• Soru ya sorunu olduğunda yardım araması konusunda cesaretlendirin. 

• Mümkünse toplum desteği (akran desteği) almaya yönlendirin. 

• Gerekiyorsa ileri merkeze yönlendirin. 
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İzlem ve sürekli destek sağlayın 

• Gerçek hayata uyum 

– Kadının evdeki durumu ve olanaklarını göz önünde bulundurun: 

• Aile bireyleri 

• Evin zaman ve ekonomik olanakları 

• Annenin sağlık durumu 

• Aile ve toplumdaki geleneksel uygulamalar 
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İzlem ve sürekli destek sağlayın 

• Anne için bir karar vermeyin. 

• Anneyi dinleyip güvenini arttırarak kendisi ve bebeği için en iyiyi 
seçmesine olanak tanıyın. 
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TEŞEKÜRLER… 


