


YEN‹ ANNELERE ÖNER‹LER

Bebe¤iniz 6 ayl›k olana kadar anne sütü ile besleyiniz.
Anne sütü, bebe¤in tüm ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤› için
bebe¤e su bile verilmesine gerek yoktur. Ayr›ca su
anne sütünün bebe¤in sindirim sistemindeki
enfeksiyonlardan ve hastal›klardan koruyucu özelli¤ini
bozdu¤u için verilmemelidir.

Sütün yeterli olmas› için beslenmenize dikkat etmeli
ve bol s›v› almal›s›n›z. Gaz yapan yiyeceklerden uzak
durun. Alkol ve sigara bebe¤i etkileyece¤i için
içilmemelidir. Bebek ne zaman isterse o zaman emzirin,
saate göre hareket etmeyin.



Bebe¤iniz anne sütü al›rken d›flk›s›n› s›k ve yumuflak
k›vamda yapabilir. Bu ishal anlam›na gelmez. Bebe¤in
alt›n› ilk bir ayda kaynam›fl so¤umufl su ile temizleyiniz
ve pifli¤i engellemek için Bepantane merhem sürünüz.

Daha sonra ellerinizi sabunlu su ile y›kamay›
unutmay›n›z. Pudra gözenekleri kapatt›¤› için
önerilmemektedir. Her gün banyo yapt›r›lmas› ve genital
bölgenin temiz tutulmas› ile piflikler önlenir.

Bebe¤inizin göbe¤i 1 hafta - 10 gün içinde düflecektir.

Bu süre içinde göbe¤in temiz tutulmas› yeterlidir. Bunun
için sabah-akflam alkol ile pansuman yap›lmas›n›
öneriyoruz.



Bebe¤inizin göbe¤i düflmeden banyo yapt›rabilirsiniz,
ancak çok iyi kurulamal›s›n›z. Deri bak›m› için badem
ya¤› veya bebe losyonu sürebilirsiniz. Ayr›ca çamafl›rlar›n›
y›karken deterjan yerine sabun tozu kullan›n.

‹lk günlerde bebe¤in gö¤üslerinde fliflme ve ak›nt›
olabilir. Bu anneden geçen hormonlara ba¤l›d›r. Bu
durumda kesinlikle gö¤üslere dokunmay›n masaj
yapmay›n›z. K›z bebeklerde yine hormonlara ba¤l› olarak
vanjinal ak›nt› veya kanama olabilir. Endiflelenmeyin.

Burun t›kan›kl›¤› için özellikle emzirmeden önce serum
fizyolojik damlay› (Tonimer) günde 4-5 kere ikifler damla
damlat›n›z.



Oda ›s›s›n› 22-24 derece aras›nda tutun.

Bebe¤i her zaman yan ve 30 derece aç›yla yat›r›n,
böylece kusmas›n› engelliyebilirsiniz. Ancak yast›k
kullanmay›n yata¤›n alt›na yükseklik koyarak bu aç›y›
sa¤layabilirsiniz.

‹lk on günde sar›l›¤› bacaklar›na kadar inerse mutlaka
hastaneye baflvurun.

Bebek 10 günlükken ilk kontrolü için doktora baflvurun.
Bebe¤inizin ilk afl›s› do¤umda Hepatit B olarak
yap›lm›flt›r.

Bir ayl›k olunca kalça USG ve afl› için tekrar doktorunuza
baflvurun.



Hastanemiz;
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,
Bankalar ve SGK ile anlaflmal›d›r.
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Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar Sk. No: 4  34381 fiiflli - ‹stanbul
Tel: 0850 800 50 50  Faks: +90 212 230 26 18

www.osmanogluhastanesi.com.tr  e-mail: info@osmanogluhastanesi.com.tr
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•  A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I
•  C‹LD‹YE
•  ÇOCUK HASTALIKLARI
•  DAH‹L‹YE
•  D‹YET VE BESLENME
•  ENDOSKOP‹ MERKEZ‹
•  ESTET‹K VE PLAST‹K CERRAH‹

SAÇ EK‹M‹
•  F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON
•  GENEL CERRAH‹

MEME CERRAH‹S‹
PANKREAS HASTALIKLARI

•  GER‹ATR‹
•  GÖZ MERKEZ‹

ARGON LAZER - YA⁄ LAZER
KATARAKT - GLOKOM TEDAV‹LER‹
OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

•  KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
•  KARD‹YOLOJ‹

EKG - EKOKARD‹YOGRAF‹
EFORLU EKG - HOLTER

•  KULAK BURUN BO⁄AZ
ODYOLOJ‹

•  NÖROLOJ‹
ÇOCUK - YET‹fiK‹N
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI

•  ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
•  PATOLOJ‹ LABORATUVARI
•  PS‹KOLOJ‹

A‹LE Ç‹FT VE YET‹fiK‹N TERAP‹S‹
•  SA⁄LIKLI YAfiAM-TAMAMLAYICI TIP
•  TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹

G‹R‹fi‹MSEL RADYOLOJ‹
MRG - MULTISLICE CT, BT
MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
 RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL RÖNTGEN
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ

•  TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
B‹YOK‹MYA - M‹KROB‹YOLOJ‹
HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR

•  ÜROLOJ‹ -ANDROLOJ‹
TAfi KIRMA ÜN‹TES‹

•  YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹


