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1.AMAÇ: Hastanemiz Yeni Doğan Bebek bakımı ve beslenmesi doğru ve etkin yapılması için 

yöntem belirlemektir. 

 

2.KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yeni doğan bebeklerin bulunduğu 

tüm birimler 

 

3.KISALTMALAR: 

 

4.TANIMLAR: 
  

5.SORUMLULAR: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tüm birimlerinde çalışan 

doktor, hemşire ve personelleri kapsar 

 

6.FAALİYET AKIŞI: 

 

1. Bebeklere temas eden çamaşırların yıkanmasında bebeğin cildine zarar vermeyecek deterjanlar 

kullanılmalıdır.  

2. Bebeklere temas eden çamaşırların yıkanmasında bebeğin cildine zarar vermeyecek deterjanlar 

kullanılmalıdır. (Trichlorocarbanalide ve pentachlorolphenol  içeren kimyasallar) 

3. Bebeklerin bezleri değiştirilince hemen ağzı kapalı tıbbi atık torbalarına konulmalı, bebek bez 

değişiminden önce eldiven giyilmeli, sonra hemen eldivenler çıkarılarak el hijyeni 

sağlanmalıdır.  

4. Bebek cilt bakımında, sıcak su ve nötral PH’ da bir sabun ile silme, yeterlidir. Salgın ve 

anneden bebeğe geçecek bulaşıcı hastalıklar durumunda dezenfektanlı banyo/silme HEKK 

tarafından önerilen antiseptik ile yapılır.  

5. Anne sütü alınırken ellerin antiseptikle yıkanması ve sütün steril bir kaba alınması(Anne sütü 

derin dondurucuya steril süt saklama poşetleri ile konulmalıdır.) gereklidir. 

6. Anne sütü saklama talimatına uyulmalıdır. 

7. Eğer pompa kullanılacaksa her uygulamadan sonra sıcak sabunlu su ile tüm pompa yapılarının 

yıkanması ve dezenfekte edilmesi önerilir.  

8. Anne sütü antisepsiye özen göstererek özel biberon içine alınmalı ve yeni doğana verilmelidir. 

HIV(+), meme ucu HSV lezyonu olan ve meme apsesi olan, ayrıca süte geçen ve yeni doğana 

zarar verebilecek ilaç kullanan annelerin sütleri yeni doğana verilmemelidir.  

9. Mamalar hazırlanıp kullanılacaksa; önce eller yıkanmalı, mama hazırlamada kullanılan tüm 

malzemeler 10 dakika kaynatılarak temiz bir yüzeyde kurutulmalıdır.  

10. Mama hazırlamada kullanılacak içme suyu kaynatılıp ve 60 C’ye kadar soğutulmalıdır.  

11. Mama paketi açıldıktan sonra üretici firmanın önerdiği süre içinde tüketilmelidir.  

12. Artık mama dökülmeli ve bekletilerek bir daha kullanılmamalıdır.  

13. Biberonların tercihen cam olması önerilmektedir. Plastik biberonlar üretici firma önerileri ile 

veya deforme oldukça yenilenmelidir.  

14 Plastik, cam biberonlar, emzik uçları önce temizlenmeli sonra kaynatılmalı ya da bulaşık 

makinesinde 65 C ‘de yıkanmalı, 80 C ‘de kurutulmalıdır.  

15 Nazogastrik yolla beslenen bebeklerde setler 24 saatte değiştirilmelidir. Beslenme amaçlı 

kullanılan enjektörler 4 saatte bir değiştirilmelidir.  

 

 

 


