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Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri
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SUMMARY: Dik K, Koyuncuoùlu E, Çelik HT, Korkmaz A. (Section of
Neonatology, Department of Pediatrics, Hacettepe University Faculty of
Medicine, Ankara, Turkey). Knowledge of mothers regarding infant care and
feeding. Çocuk Saùlıùı ve Hastalıkları Dergisi 2012; 55: 77-81.
The aim of this study was to assess the knowledge of mothers regarding
infant care and feeding. A total of 107 mothers, aged between 19-49 years,
who delivered in Hacettepe University Hospital between December 2010
and March 2011 were included in the study. A questionnaire was applied
including sociodemographic characteristics and the knowledge of mothers
regarding infant care and feeding issues. There were no significant differences
in the scores of infant care, infant nutrition, hygiene, and overall scores
with respect to the mothers’ ages, number of children and working status.
The scores in all areas were observed to increase in conjunction with an
increase in the mothers’ educational level. Similar to previous studies from
our country, mothers were found to have insufficient knowledge about infant
care and nutrition.
Key words: mother, knowledge, infant care, infant nutrition.
ÖZET: Bu çalıüma annelerin bebek bakımı ve beslenmesi konusunda bilgi
düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde
Aralık 2010-Mart 2011 tarihleri arasında doùum yapan, yaüları 19-49 arasında
olan toplam 107 anne çalıümaya alındı. Annelere sosyo-demografik özellikler
ile bebek beslenmesi ve bakımı konularındaki sorulardan oluüan bir anket
uygulandı. Yaü, sahip olunan çocuk sayısı ve çalıüma durumuna göre bakım,
beslenme ve hijyen alanlarında alınan puanlarda ve genel baüarı puanları
arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Buna karüın annelerin eùitim düzeyi
arttıkça her bir alanda alınan puanların da arttıùı görüldü. Ülkemizde daha
önce yapılmıü olan çalıümalara benzer üekilde halen annelerin bebek bakımı
ve beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaüılmaktadır.
Anahtar kelimeler: anne, bebek bakımı, bebek beslenmesi.

Bir bebeùin saùlıklı büyütülmesinde bebeùe
bakım veren kiüilerin bu konuda yeterli bilgi
ve donanıma sahip olmaları büyük önem
taüımaktadır.1 Ülkemizde daha önceden yapılmıü
birçok araütırma annelerin birçoùunun bebek
bakımı konusunda eksik ve yanlıü bilgiye sahip
olduklarını göstermiütir.2-6 Bu eksik ve yanlıü
bilgiler bebeklerde büyüme ve geliüme geriliùine,
çoùu önlenebilir olan hastalıkların daha sık
görülmesine, sakatlıklara ve ölümlere neden
olabilmektedir.6 Bu araütırma, hastanemizde
doùum yapan annelerin bebek bakımı ve
beslenmesi konusunda bilgi düzeylerini
ölçmek ve annelerin demografik özellikleri ile
karüılaütırmak amacıyla yapılmıütır.
Materyal ve Metot
Araütırma Hacettepe Üniversitesi úhsan

Doùramacı Çocuk Hastanesi Yenidoùan Yoùun
Bakım Ünitesi’nde 1 Aralık 2010-31 Mart 2011
tarihleri arasında yapıldı. Bu tarihler arasında
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde doùum
yapan annelere tarafımızdan hazırlanmıü bir
anket uygulandı. Hazırlanan anket önce 10
gönüllü anneye uygulandı ve çalıüma ile ilgisi
olmayan tarafsız üç yenidoùan yoùun bakım
hemüiresi ve üç neonatoloji uzmanı tarafından
gözden geçirilerek tamamı açık uçlu sorulardan
oluüan anlaüılır bir anket haline getirildi.
Anneler çalıüma konusunda önce sözel olarak
bilgilendirilip sözel onamları alındıktan sonra
iki bölümden oluüan bir anket uygulandı.
Anketin birinci bölümünde demografik, sosyal
ve eùitim ile sorular, ikinci bölümünde bebek
bakımı, beslenme ve hijyen-temizlik konularında
sırasıyla 12, 11 ve beü sorudan oluüan toplam
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28 soru yer aldı. Her sorunun altına biri doùru,
ikisi yanlıü bir ifade içeren toplam üç seçenek
yerleütirildi ve çalıümaya katılan annelerden
isim yazmadan her sorunun altındaki doùru
seçeneùi iüaretlemeleri istendi. Tüm anketler
önceden hazırlanmıü bir cevap anahtarına göre
deùerlendirildi. Ankette yer alan üç bölümde
farklı sayıda soru olduùu için her bir bölümün
baüarı oranının karüılaütırılabilmesi amacıyla
doùru cevaplanan soru sayısının o bölümdeki
toplam soru sayısına oranına göre 10 üzerinden
bir puan verildi, buna göre beüin üzerinde
puan alanlar (soru sayısının yarısından bir
fazla doùru cevap verenler) baüarılı olarak
deùerlendirildi. Ayrıca bu üç bölümden alınan
puanların ortalaması da genel baüarı olarak
deùerlendirildi. Anketi dolduran her anneye
deùerlendirme sonrasında yanlıü cevaplandırdıùı
soruların doùru cevapları söylendi. Alınan
puanlar annelerin yaü, eùitim durumu, meslek,
çocuk sayısına göre oluüturulan gruplar arasında
karüılaütırıldı. Grup karüılaütırmalarında
Tablo I. Annelerin demografik, sosyal ve eùitim
düzeyi ile ilgili özellikleri.
Deùiükenler
n (%)
Yaü grubu
15-19
2 (1.9)
20-24
19 (17.7)
25-29
32 (29.9)
30-34
34 (31.8)
35-39
17 (15.9)
40-49
3 (2.8)
Eùitim durumu
úlkokul
22 (20.6)
Ortaokul-lise
47 (43.9)
Üniversite
38 (35.5)
Çalıüma durumu
Ev hanımı
65 (60.7)
Çalıüıyor
42 (39.3)
Sosyal güvence
SGK
101 (94.4)
Yok
6 (5.6)
Yaüanılan yer
ûehir merkezi
86 (80.4)
úlçe
19 (17.7)
Köy
2 (1.9)
Çocuk sayısı
1
53 (49.5)
>1
54 (50.5)
SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu
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annelerin her bölümden aldıkları puanların
ortalamaları kullanıldı.
ústatistiksel analiz için SPSS 15 programı
kullanıldı. Tanımlayıcı istatistik olarak ortalama
(en düüük-en yüksek) deùerleri verildi. Verilerin
normal daùılıp daùılmadıkları KolmogorovSimirnov testi ile incelendi. Normal daùılım
göstermedikleri için iki grup karüılaütırmaları
için Mann-Whitney U testi, ikiden çok grup
karüılaütırmaları için Kruskal-Wallis varyans
analizi, çoklu karüılaütırmalar için Conover testi
kullanıldı. p deùerinin 0.05’ten küçük olması
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalıümaya toplam 107 anne katıldı, ortalama
yaüları 30±5 (19-49) idi. Yaü grupları
daùılımında en büyük grubu 30-34 yaü grubu
(n=34, %31.8) oluüturdu. Eùitim durumlarına
göre daùılım incelendiùinde ortaokul-lise
mezunlarının oranı %43.9 (n=47) olarak
belirlendi. Çoùunluùu (n=86; %80.4) Ankara’da
üehir merkezinde oturuyordu. Annelerin 65’i
(%60.7) ev hanımıydı; 42 anne (%39.3) bir
iüte çalıüıyordu. Çoùunluùu sosyal güvenceye
sahipti (n=101; %94.4), altı (%5.6) annenin
sosyal güvencesi yoktu. Gebelik sayısı ortalama
2.1±1.4 (1-7) idi, 53’ünün (%49.5) bir çocuùu,
54’ünün (%50.5) birden fazla çocuùu vardı.
Annelerin demografik, sosyal ve eùitim ile ilgili
özellikleri Tablo I’de yer almaktadır.
Beslenme konusunda sekiz (%7.5) anne 5,
99 anne (%92.5) >5; bakım konusunda 11
(%10.3) anne 5, 96 anne (%89.7) >5; temizlik
ve hijyen konusunda 11 (%10.3) anne 5, 96
(%89.7) anne >5; genel ortalama üzerinden
de altı (%5.6) anne 5, 101 (%94.4) anne
>5 puan aldı (Tablo II).
Eùitim durumlarına göre (ilkokul, ortaokul-lise,
üniversite) her bir alanda alınan puanların eùitim
düzeyi ile doùru orantılı olarak arttıùı görüldü.
Her alanda alınan puanlar karüılaütırıldıùında
ilkokul ile ortaokul-lise, ortaokul-lise ile
üniversite mezunları arasında anlamlı bir
farklılık olmadıùı, buna karüın bakım, beslenme
alanlarında ve genel ortalamada üniversite
mezunlarının puanlarının ilkokul mezunlarının
puanlarından anlamlı derecede yüksek olduùu
görüldü (Tablo II).
Ev hanımı olanlar ile çalıüanların puanları
karüılaütırıldıùında bakım ve temizlik-hijyen
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Tablo II. Annelerin bakım, beslenme, hijyen-temizlik alanlarında ve genel ortalamaya göre aldıkları
puanların daùılımı.
Puan

Bakım
Beslenme
Hijyen-temizlik
Genel ortalama

açısından her iki grup arasında anlamlı bir
fark bulunmadı. Buna karüın beslenme ve genel
ortalama bakımından çalıüan annelerin aldıkları
puanların ev hanımı olan annelere göre anlamlı
derecede yüksek olduùu görüldü (Tablo II).
Anneler 30 yaü ve altı (n=61; %57.0) ve 31 yaü
ve üstü (n=46; %43.0) olarak iki gruba ayrıldı;
bakım, beslenme, temizlik-hijyen ve genel
deùerlendirme alanlarında aldıkları puanlara
göre her iki grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo III).
Çocuk sayılarına göre bir çocuùu olanlar (n=53;
%49.5) ile birden fazla çocuùu olanlar (n=54;
%50.5) olanlar arasında bakım, beslenme,
temizlik-hijyen ve genel deùerlendirme
alanlarında aldıkları puanlara göre istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo III).
Çalıümaya katılan annelerin toplam 180 çocuùu
vardı; ilkokul mezunu olan 22 (%20.6) anne
49 (%27.2); ortaokul-lise mezunu olan 47
(%43.9) anne 80 (%44.4); üniversite mezunu
olan 38 (%35.5) anne ise 53 (%29.4) çocuùa
sahipti (Tablo III).
Tartıüma
Doùurganlık çaùındaki kadınlar bebek ve çocuk
bakımı ile ilgili bilgilerini, aile büyükleri,
yakın çevre, saùlık personeli, yazılı ve görsel
basın, bu konudaki kitaplar, internet gibi çok
çeüitli kaynaklardan edinebilmektedir. Eùitim
ve sosyokültürel düzeye göre baüvurulan bilgi
kaynakları ve edinilen bilginin doùruluùu ve
yeterliliùi de deùiümektedir. Ülkemizde daha
önce anne sütü ile beslenme, emzirmenin
faydaları, çocukluk çaùı aüıları ile ilgili konularda
annelerin bilgi düzeyini ölçen çeüitli çalıümalar
yapılmıütır. 2-5 Fakat bebek bakımı, beslenmesi,
temizlik konularında annelerin genel bilgi
düzeyini ölçen bir çalıümaya rastlanmamıütır.
Ülkemizde Kahramanmaraü ilinde 2010 yılında
yapılmıü olan ve anne sütü ile beslenme ve

5
n (%)
11 (10.3)
8 (7.5)
11 (10.3)
6 (5.6)

>5
n (%)
96 (89.7)
99 (92.5)
96 (89.7)
101 (4.4)

emzirmenin yararları konularında annelerin bilgi
düzeyini ölçen çalıümada anne yaüının büyük
olması, eùitim düzeyinin yüksek olması, sosyal
güvencenin olması, aile gelirinin yüksek olması
ile bu konulardaki bilgi düzeyinin de anlamlı
derecede arttıùı, sahip olunan çocuk sayısı ile
deùiümediùi gösterilmiütir.2 Diyarbakır’da 2010
yılında anne sütü ile beslenme konusunda
annelerin bilgi düzeyini ölçen bir çalıümada
annelerin eùitim düzeyinin yüksek olması,
annelerin bir iüte çalıüıyor olması ile bilgi
düzeyinin arttıùı, anne yaüı, ailenin gelir düzeyi
ile deùiümediùi bulunmuütur. 3 ústanbul’da
bir çocuk hastanesinde 2003 yılında yeni
doùum yapmıü annelerin çocukluk çaùı aüıları
konusundaki bilgi düzeylerinin deùerlendirildiùi
bir çalıümada annenin eùitim ve gelir düzeyinin
yüksek olması, sosyal güvencesinin olması
ile bilgi düzeyinin arttıùı, anne yaüı ve
sahip olunan çocuk sayısı ile deùiümediùi
gösterilmiütir.4 Ankara’nın merkeze baùlı 10
ilçesinde 1995 yılında evli ve doùurgan çaùdaki
kadınların anne sütü ile ilgili bilgi, tutum ve
davranıülarının incelendiùi bir çalıümada eùitim
ve sosyoekonomik düzeyi yüksek, birden fazla
çocuùa sahip olan annelerin bilgi düzeylerinin
daha yüksek olduùu bulunmuütur.5 Çalıümamıza
katılan annelerin büyük çoùunluùu Ankara’da
oturmaktadır, buna karüın önceki çalıümalara
benzer üekilde eùitim düzeyi yüksek olan ve
çalıüan annelerin bilgi düzeylerinin daha fazla
olduùu, buna karüın sahip olunan çocuk sayısı
ile deùiümediùi görüldü.
Ülkemizde anne-çocuk saùlıùı ve beslenme
konularını içeren en geniü kapsamlı araütırma
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
tarafından her beü yılda bir yapılan “Türkiye
Nüfus ve Saùlık Araütırması (TNSA)”dır ve
en son 2008’de yayınlanmıütır. Ülkemizde
beü yaü altı çocuk ölüm hızı her 1000 canlı
doùumda 24 olup, beü yaü altı ölümlerin
%71’i bir yaüından önce, %54’ü yenidoùan
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Tablo III. Annelerin bakım, beslenme, hijyen-temizlik alanlarında ve genel ortalamaya göre aldıkları
puanların baùımsız deùiükenlere göre karüılaütırılması.
Deùiüken / (n; %)
Yaü
30 (61; 57)
>30 (46; 43)
p
Çocuk sayısı
1 (53; 49.5)
>1 (54; 50.5)
p
Eùitim düzeyi
úlkokul (22; 20.5))
Ortaokul-lise (47; 43.9)
Üniversite (38; 35.5)
p
Çalıüma durumu
Ev hanımı (65; 60.7)
Çalıüıyor (42; 39.2)
p

Bakım

Beslenme

Hijyen

Genel

8.1±2.3
8.4±1.6
0.95

7.1±1.7
7.4±1.1
0.96

8.5±2.7
8.7±2.6
0.84

7.8±1.7
8.0±1.1
0.82

8.0±2.0
8,4±2.0
0.15

7.4±1.6
7.1±1.3
0.16

9.1±1.9
8.2±3.0
0.17

7.9±1.5
7.8±1.4
0.90

7.2±2.7*
8.3±1.8
8.7±1.5*
0.048**

6.5±2.0*
7.1±1.3
7.9±0.9*
0.003**

7.7±3.6
8.8±2.2
8.8±2.4
0.58

7.0±2.3*
7.8±1.2
8.4±0.8*
0.02**

7.8±2.3
8.8±1.1
0.08

6.9±1.6*
7.8±0.9*
0.04**

8.2±3.0
9.1±1.8
0.24

7.5±1.7*
8.4±0.8*
0.01**

** p deùeri istatistiksel olarak anlamlı, * aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan gruplar.

döneminde gerçekleümektedir. Anneleri
eùitimsiz veya ilköùretimi tamamlamıü olan
çocuklar arasındaki bebek ölüm hızının, anneleri
lise mezunu veya daha yüksek eùitimli olan
çocuklardan üç kat daha fazla olduùu, eùitim
düzeyi düüük ve gebelik ya da doùum öncesi
eùitim almamıü annelerin bebeklerinde ölüm
hızının daha yüksek olduùu bildirilmiütir.
Ayrıca malnütrisyon, büyüme geriliùi eùitim
düzeyi düüük annelerin çocuklarında daha sık
görülmektedir.6 Bu veriler annelerin eùitim
düzeyi düütükçe bebek ve çocuk ölüm hızı,
büyüme-geliüme geriliùi ve bazı önlenebilir
hastalıkların görülme olasılıùının arttıùını
göstermektedir. Çalıümamızda ilkokul, ortaokullise, üniversite mezunu olan annelerin her bir
alanda alınan puanlarının eùitim düzeyi ile
doùru orantılı olarak arttıùı görüldü. Her alanda
alınan puanların istatistiksel karüılaütırılmasında
bakım, beslenme alanlarında ve genel ortalamada
üniversite mezunu annelerin aldıkları puanların
TNSA 2008 verilerine benzer üekilde ilkokul
mezunu olan annelerin puanlarından anlamlı
derecede yüksek olduùu görüldü. Çalıümamıza
katılan anneler içinde okuma yazma bilmeyen
anne yoktu.
TNSA 2008 verilerine göre ülkemizde doùurgan
yaüta (15-49) bulunan kadınların yaklaüık %20
’sinin eùitimi yok veya eùitimini tamamlamamıü,

%52’si ilköùretim birinci kademeyi tamamlamıü,
%21’i en az liseyi bitirmiü durumdadır;
eùitim düzeyi arttıkça doùurganlık hızı da
azalmaktadır. Buna benzer üekilde, çalıümamıza
katılan annelerin sahip oldukları toplam çocuk
sayısının yalnızca %35’inin anneleri üniversite
mezunudur, geri kalan %75’inin annelerinin
eùitim durumu ilkokul ile lise arasındadır. Bu da
saùlık personeli olarak bebek ve çocuk saùlıùının
daha iyi bir düzeye getirilebilmesi için en çok
eùitim verilmesi gereken grubun en az eùitimli
olan doùurgan çaùdaki kadınlar olduùunu açık
bir üekilde göstermektedir. Ayrıca ülkemizde
beü yaü altı çocuk ölümlerinin çoùunun bir
yaüından önce, yarısından fazlasının yenidoùan
döneminde gerçekleütiùi düüünülürse annelerin
en çok yenidoùan ve bebek (1-12 ay) bakımı
konusunda bilgi sahibi olmaları gerektiùi açıktır.
Ülkemizde anne sütü ile beslenme konusundaki
çalıümalarda annelerin yarısından çoùunun
yeterli bilgiye sahip olmadıùı görülmüütür.
2-6 Çalıümamızda annelerin soruları doùru
cevaplandırma oranları %70’in üzerindedir.
Bu fark, daha önceki çalıümalarda kullanılan
anketlerin, çalıümaların yapıldıùı bölge ve/
veya örneklem grubunun farklı olmasından
kaynaklanmaktadır. Çalıümamız Ankara’da
bir üniversite hastanesinde, çoùu Ankara
il merkezinde oturan yeni doùum yapmıü
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kadınlar üzerinde yapılmıütır. Finlandiya’da
2009 yılında gebe anneler ve eülerinin anne
sütü ile beslenme konusundaki bilgi düzeylerini
ölçen bir çalıümada soruların %68’ine doùru
yanıt alınmıütır.7 Çalıümamızdaki sonuca yakın
bir oran olmasına karüın örneklem grubu ve
kullanılan anket farklıdır.
Sri Lanka’da 2003 yılında annelerin yenidoùan
bebek bakımı ile ilgili bilgi düzeyini ölçen bir
çalıümada, bir iüte çalıüan, birden fazla çocuk
sahibi olan annelerin bilgi düzeyinin daha
fazla olduùu, buna karüın bilgi düzeyinin anne
yaüı, annenin eùitim durumu ile deùiümediùi
gösterilmiütir. 8 Bizim çalıümamızda ve
ülkemizden yapılan diùer çalıümalarda genellikle
bu sonucun tersine annenin eùitim durumu ve
sahip olunan çocuk sayısı arttıkça bilgi düzeyinin
arttıùı görülmüütür. Dünya Saùlık Örgütü’nün
geliümekte olan ülkelerde uyguladıùı yenidoùan
bebek bakımı eùitimlerinin sonucunda neonatal
mortalite oranının azaldıùı gösterilmiütir.9-10
Tüm bu veriler bebek ve çocuklarda hastalık
ve ölümleri önlemede anne eùitiminin önemini
vurgulamaktadır.
Ü l ke m i z d e b e b e k b a k ı m ı , b e s l e n m e s i
konularında saùlık personeli ve/veya halk
için hazırlanmıü geniü kapsamlı yazılı bir
kaynak bulunmaması annelerin hatta saùlık
personelinin eksik ve yanlıü bilgi edinmesine
neden olabilmektedir. Ülkemizde ve dünyada
yapılan çalıümalarda annelerin bilgi edinmesinde
en etkili yöntemin saùlık personeli tarafından
yüz yüze eùitim verilmesi olduùu gösterilmiütir.
11,12 Annelerin bebek ve çocuk saùlıùı konusunda
doùru bilgilendirilmesinde en önemli görev
saùlık personeline düümektedir. Ülkemizde
saùlık örgütlenmesi içinde ana-çocuk saùlıùı
ile ilgili eùitim çalıümaları baülıca ebe ve
hemüirelerin görevidir.13 Bu sorumluluk ve
görevin yalnızca sahada görev yapan ebe ve
hemüirelerde deùil, aynı zamanda yenidoùan
servislerinde görev yapan hemüirelere ve çocuk
doktorlarına da ait olduùu düüüncesindeyiz.
Bu çalıümada kullanılan anket, hastanemizde
yenidoùan servisinde çalıüan hemüire ve
doktorların, yenidoùan bebek bakımı konusunda
annelerin bilmelerini ve/veya yapmalarını
bekledikleri önemli konuları içerecek üekilde
hazırlandıùı için bebek bakımı konusundaki
tüm bilgiyi ölçmemektedir. Hazırladıùımız
anketin önceden kabul görmüü standart bir
anket olmaması ve örneklem grubumuzun
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hastanemizde doùum yapan ve çoùunluùu
Ankara il merkezinde oturan annelerle sınırlı
olmasının çalıümamızın en önemli kısıtlayıcı
yönü olduùunu düüünüyoruz. Fakat buradan
yola çıkarak anneler ve birinci basamakta görev
yapan anne-bebek saùlıùı ile ilgilenen tüm
saùlık personeli için bebek bakımı ile ilgili
geniü kapsamlı yazılı bir kaynak oluüturmayı
hedefledik.
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