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Emzirmek 
Masaj 

 
Çevresel uyaranları azaltmak 

  
    Rahatlatıcı Girişimler 



Yenidoğanlar da dokunma duyusu, özellikle 

dudaklar, dil, kulaklar ve alın olmak üzere 

tüm vücutta iyi gelişmiştir.  

Doç.Dr. Emine EFE 

Dokunma, Kucaklama 
Masaj  

 

    Rahatlatıcı Girişimler 



 
 Dokunma, Kucaklama, Masaj  

 

Doç.Dr. Emine EFE 
    Rahatlatıcı Girişimler 

Terapötik dokunma-masaj anne-babanın 

veya bakıcının bir bebeğin, çocuğun yüz, 

boyun, göğüs, kollar ve eller, karın, bacak 

ve ayaklar ile sırt bölgesine yumuşak bir 

şekilde okşayarak dokunmasıdır. 



Dokunma vücut temasını sürdürmek 

ve güvencede olma duygusunu 

güçlendirmek açısından yenidoğan 

için çok önemlidir.  
 

    Rahatlatıcı Girişimler 



Dokunma ve masajın olumlu etkileri  
Stres hormonlarının (katekolominler) düzeyini azaltır. 

Serotonin düzeyini artırır. 
 

Ağrıyı ve konjesyonu azaltır. 
Bebeklerde gaz ve koliği azaltır. 

Anksiyeteyi azaltır. 

Solunum 
ve 

dolaşımı 
düzeltir. 

Anne-baba 
ve bebek 

arasındaki 
bağı 

güçlendirir, 
etkileşimi 

sağlar. 

Bebeğin 
sosyalleş
mesini 
sağlar 

Sindirim ve 
boşaltım 

sistemini uyarır. 
Kilo alımını 
hızlandırır. 

İmmün sistemi 
güçlendirir. 

Beyin dalgalarını 
olumlu yönde 

değiştirir. 
• 

Beden imajı, 
benlik saygısı ve 
kendine güveni 

artırır. 
Uyku bütünlüğü 

derinliliğini sağlar. 



Annesinden fiziksel 
olarak ayrılan 
yenidoğanların hemen 
ağlamaya başladığını, 
strese girdiklerini 
belirtmişlerdir.  
 

annesi ile yakın 
vücut teması  



14 hafta boyunca 
masaj uygulanan 
yenidoğanların 
boylarının ve 
kilolarının arttığı 
belirtilmiştir. 



Sezaryen doğumdan 
sonra  babaları ile ten 

tene temas kuran 
bebeklerin ağlamalarının 
azaldığını belirtmişlerdir. 



Masaj uygulanan 
prematüre 
bebeklerin 

stresinin  azaldığı 
belirlenmiştir.  



Masaj uygulanan 
yenidoğanların daha 
rahat uyuyabildiğini 

belirlemişlerdir. 



Emzirme 

derideki 
duyu 

reseptörleri 
ve tat alma 
duyusunu 

tensel teması anne bebek 
iletişimini 

    Rahatlatıcı Girişimler 



   Emzirme 

 Emzirme işlemi sırasında 

yenidoğan bebeğin cildi ile 

annenin cildi bire bir fiziksel 

temas halindedir.  
 

    Rahatlatıcı Girişimler 

http://www.annebebek.com/icerik/gulen_emen_bebek.jpg
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Emme eylemi antinosiseptive etki 
sağlamaktadır.  
 
Emzirme, ağrıyı azaltan tüm doğal 
yöntemlerin hepsini içerir (ten tene temas, 
emme, süt ve şeker). 

Emzirme 



  

 Yapılan çalışmalar, anne sütünün 
yenidoğanlarda invazif işlemler sırasında 
oluşan ağrıyı azaltmada güçlü bir analjezik 
olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

Erkul M, Efe E (2013); Lago et al. 2009; Efe E, Ozer Z (2007); Efe E, Savaşer S 
(2007); Gray, et al. (2002).  
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    Rahatlatıcı Girişimler 

Emzirme 



Anne sütünün 
yenidoğanlarda işlemsel 
ağrıyı ve stresi azalttığı 

görülmüştür.  



Sağlıklı yenidoğanlarda 
ten tene temas ve 
emzirmenin işlemsel 
ağrıyı azalttığı 
bildirilmiştir. 



Kanguru bakımı ve dokunma: 
 

    Rahatlatıcı Girişimler 



Yalnız bezi bulunan çıplak bebeğin 
ebeveynin çıplak göğsüne dik 

pozisyonda yüz yüze gelecek şekilde 
yerleştirilmesi ile sağlanan ten tene 

temas (kanguru bakımı)  

Doç.Dr. Emine EFE 



Kanguru bakımı 

yenidoğanda 
ağlama süresinin 

kısalmasına 

anne-bebek 
ilişkisinin 

güçlenmesine 

oksijen tüketimine  

vücut sıcaklığının 
sürdürülmesine 

stresin azalmasına 
kardiyorespiratuar 

stabiliteye 

uyku düzenine  



 Yenidoğan bebeklerde ağrı veren 

uygulamalarda kanguru bakımının endorfin 

salınımını arttırarak analjezik etki yaptığı 

belirlenmiştir. 

  Johnston et al. (2012), Kostandy et al. (2008), Johnston, et al. (2003)  
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    Rahatlatıcı Girişimler 



Prematüre yenidoğanlarda 
invazif işlemler sırasında 
oluşan ağrıyı azalttığı 
bildirilmiştir.  



Kanguru bakımının  term 
ve preterm yenidoğanlarda 
işlemsel ağrıyı azalttığı 
bildirilmiştir. 



Kanguru bakımı doğumdan 
hemen sonra uygulanmaya 
başlanmalıdır. 



Müziğin ağrıyı azaltmada, gevşeme 
ve dikkati başka yöne çekme etkisi  
vardır. 

Müzik 
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    Rahatlatıcı Girişimler 



Yenidoğanlara klasik  
müzik, ninni, geleneksel müzikler, anne-kadın 
sesi dinletilmesi 

Yenidoğanları 
rahatlatır 

    Rahatlatıcı Girişimler 



 Müzik, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 

istenmeyen gürültüyü örterek yenidoğan 

için enerji verici, yatıştırıcı, uyarıcı, uyandırıcı 

rol oynamaktadır.  
 

    Rahatlatıcı Girişimler 



    Rahatlatıcı Girişimler 



 
 

Mozart’ın insanlar 
ve yenidoğanlar üzerinde 
daha etkili olduğu 
belirtilmiştir. 



Emzik 
  
 Yenidoğanlar için yararlı mı? 
 

    Rahatlatıcı Girişimler 



Emzik kullanmanın sakıncaları 

Emziğe erken başlamak anne sütü ile beslenmeyi 
etkiler.  

Anne memesini emme ile emzik ya da biberon ile 
beslenme farklıdır ve bazı bebekler bu fark nedeni 
ile etkilenirler.  

Çalışmalar erken emzik kullanımının anne sütü ile 
tek başına beslenmeyi ve total anne sütü alma 
süresini azalttığını göstermiştir.  

    Rahatlatıcı Girişimler 



Uyurken emzik alan bebekte emziğin ağzından 
düşmesi sık-sık uyanarak ağlama nöbetlerine neden 
olabilir.  

Bebek emziğe bağımlı hale gelebilir.  

Uzamış emzik kullanımı diş sorunlarına neden olur. 
Üst ön dişler dışarı doğru yer değiştirir. 

 Emzik kullanmanın sakıncaları 

    Rahatlatıcı Girişimler 



                Emzik beslenmeler arası bir tatmin aracıdır.  

 Emzik sıkıntılı bir bebeği yatıştırır.  

           Bebeğin uykuya dalmasına yardımcı olur.  

Bazı bebekler doymanın ötesinde emmeye devam etmek 
ister.  

Emzik kullanmanın yararları 

    Rahatlatıcı Girişimler 



Uçak yolculuklarında hava basıncı değişikliklerine 
bağlı kulak ağrısı gelişimini azaltır.   

Uyurken emzik emmesi Ani bebek ölümü’nü azalttır. 

Bitmesi istendiğinde atılabilir. Ancak parmak emen 
bebekte bundan kurtulmak bu kadar kolay değildir. 

Emzik kullanmanın yararları 

    Rahatlatıcı Girişimler 



Emzik verilsin 
mi? 

    Rahatlatıcı Girişimler 



Emzik verilsin mi? 

Bebek istiyorsa 

Alsın diye bir şeylere 
bulamadan  

Sadece 
sakinleştirici 

olarak  
1 yaştan önce kesinlikle 
bırakılması düşünülerek 

Zorlamadan 

    Rahatlatıcı Girişimler 



Sarmalamak 

Yenidoğanın büyükçe 
ve tülbente benzeyen 
yumuşak dokulu bir 
bez ile sarılması ve 
ayaklarının gevşek 
bırakılmasıdır.  

    Rahatlatıcı Girişimler 





Sarmalamak 
 

             Yenidoğanlar için yararlı mı? 



 Sarmalamanın  yararları 

Bebekler daha iyi uykuya dalarlar. 

Prematüre bebeklerin nöromüsküler 
gelişimlerini destekler. 

Serebral hasarı olan yenidoğanların 
ağlamalarını azaltır. 

Prematüre yenidoğanlarda topuktan kan alma 
işlemi sonrası sakinleşmelerini sağlar. 

Bregie et al. 2007 



Sarmalamanın sakıncaları 

Sıkıca sarmalamak gelişimsel kalça çıkığına 
yol açabilir. 

Hipertermi riskini artırabilir. 

Sarmalamak ve prone pozisyonunda yatırmak 
ani bebek ölüm riskini artırabilir. 

Bregie et al. 2007 



Akut solunum yolu enfeksiyonu ve D vitamini 
eksikliği riskini artırabilir. 

Sarmalanan bebeklerde kilo kaybı olabilir.  

Sarmalamanın sakıncaları 

Bregie et al. 2007 



Yenidoğanlar 
sarmalansın mı? 

Yenidoğanlar uygun 
teknikle sarmalanırsa 
sakinleşir ve rahat 
uykuya dalar. 



Sarmalanan bebeklerin masaj 
uygulanan bebeklere göre daha az 
ağladığı ve daha az strese girdiği   
belirtilmiştir. 



Serebral hasarı olan 
yenidoğanların ağlamalarını 
sarmalama yönteminin masaj 
yöntemine göre daha fazla 
azalttığı belirtilmiştir. 



Kundaklamak      Gelişimsel Kalça Çıkığı 

 Kalça ve dizleri zorla düzeltilerek sıkıca kundağa 

sarılmış bebeklerde kalçalar çıkığa eğilimli hale 

getirilmektedir. Çukuru henüz tam gelişmemiş 

yenidoğanın, bu zorlamalar nedeniyle kalçası 

çıkabilmektedir. 

    Rahatlatıcı Girişimler 



    Rahatlatıcı Girişimler 







Çevresel Uyaranların Azaltılması 
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    Rahatlatıcı Girişimler 

parlak 
ışıklar  

• oksijenizasyonda 
azalma 

• uyku düzensizlikleri 
• deride değişmeler  

 

60 
desibelden 

fazla 
gürültü  

• uykusuzluk 
• kalp hızı ve solunum 

hızında artma 
• periferal 

vazokonstrüksiyona 



Çevresel uyaranların 
azaltılması 
Ses düzeyi 45 dB 
 

Işık, Yüksek 
sesle konuşma Yoğun 

bakımlardaki 
cihazların 

bakımı 

Radyo-telefon 
gibi cihazların 
yüksek sesle 

çalması Bebeği 
korkutacak hızlı 
manüplasyonlar  

Keskin 
kokular  

Dolap ve 
çekmecelerin 
yüksek sesle 

açılıp 
kapanması 

gibi 

    Rahatlatıcı Girişimler 



Yenidoğanların 
bulunduğu alana 
direkt ışık gelmesi 
engellenmeli, 
bakım alanındaki 
gürültü 
azaltılmalıdır 



 Pozisyon değiştirme 
 

Yenidoğanlarda pozisyon 

değiştirmenin önemli bir rahatlık 

sağladığı, prone pozisyonunun 

bebekleri rahatlattığı belirtilmiştir. 

    Rahatlatıcı Girişimler 



Prone pozisyonu, topuktan 

kan alma gibi akut 

işlemlerden sonra ağrı ve 

stresi azaltan, stabiliteyi 

sağlayan bir pozisyondur. 

    Rahatlatıcı Girişimler 



Annelerin en fazla “emzirme”, “kucakta taşıma”, “bitki çayı 
verme” ve “kundaklama” tekniklerini kullandıkları, 
“Akupunktur”, “kundaklama” ve “annelerin bebeklerinin 
gereksinimlerini doğru tanıması üzerine danışmanlık alması” 
yöntemlerinin incelendiği deneysel çalışmalarda, bebeklerin 
günlük ağlama süresinin daha az olduğu belirlenmiştir. 



  

 Yenidoğan hemşireleri; 
 
  Bireyselleştirilmiş 

gelişimsel bakım ve rollerini 
iyi bilmeli, 

 Yenidoğan ünitelerinde 
stres bulgularını azaltmak için 
bireyselleştirilmiş bakım 
vermeli ve rahatlatıcı 
girişimleri bireyselleştirilmiş 
bakım içinde kullanmalıdırlar. 

Sonuç 
olarak; 



 
 
 
 
 
 

Sabrınız için teşekkürler………. 
Doç.Dr. Emine EFE 
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