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YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) DÖNEMİNDE EMZİRME 

 
“1-7 AĞUSTOS DÜNYA EMZİRME HAFTASI” 

Emzirmenin anne ve bebeklerin sağlığı için birçok yararı bulunmaktadır. “Anne sütü bir çocuğun 
büyümesine, gelişmesine, sağlıklı olmasına ve ayrıca yaşamının sonraki dönemlerinde obezite ve 
bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), emzirmenin 
dünyada düşük seviyelerde olduğunu, bu durumun iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Dünyada 
doğumdan itibaren ilk bir saat içinde yenidoğan her beş bebeğin üçü emzirilmemektedir. Dünyada 0-23 
aylık bebekler istenildiği şekilde emzirildiğinde her yıl 820 000 bebeğin yaşamının kurtulabileceği 
öngörülmektedir. Ancak, küresel düzeyde 0-6 aylık bebeklerin sadece %41’inin sadece anne sütü ile 
beslendiği bilinmektedir.1 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi'nde sadece anne sütü ile beslenme 
yüzdesi tüm DSÖ bölgeleri arasında en düşük seviyededir. Bu bölgede doğumdan itibaren ilk altı ayda 
sadece anne sütü ile beslenme yüzdesi 13 olarak belirtilmiştir.2  

 

Emzirmenin sağlanması ortak bir sorumluluktur3 

 

Yeni Koronavirüs Hastalığı dönemi ve emzirme1 

Yeni Koronavirüs Hastalığı sırasında bebeğin anne sütü ile beslenmesinin kesilmesine gerek yoktur. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirildiği üzere; bugüne kadar yapılan sınırlı sayıda çalışmaya göre 
COVID-19'a neden olan virüs anne sütünde tespit edilmemiştir, bu da anne COVID-19 geliştirse bile 
önerilen önlemleri alarak emzirmeye devam etmenin güvenli olduğunu göstermektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü, COVID-19 hastalığı olan annelerin aşağıda yazılı olan önlemleri alarak bebeklerini emzirmeyi 
sürdürebileceklerini belirtmektedir:4 

✓ Bebeği emzirirken maske takmak, hijyen kurallarına dikkat etmek 
✓ Bebeğe dokunmadan önce ve sonra elleri 20 saniye sabun ve suyla yıkamak 
✓ Dokunulan yüzeylerle ilgili temizlik kurallarına özen göstermek 

 

Emzirme hayat kurtarır… 
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