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Assessment Of Breast Milk and Breastfeeding Knowledge of Intern 
Doctors

Intern Hekimlerin Anne Sütü ve Emzirme Bilgi Durumlarının 
İncelenmesi
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ABSTRACTÖZ
AIM: The aim of this study was to assess the knowledge of intern 
doctors about breast milk and breastfeeding. METHOD: A cross-se-
ctional study was conducted with 376 (83,7%) of 449 senior students 
studing at HUMF. Questioner include 17 questions and 29 propo-
sitions examining the sociodemographic characteristics of the par-
ticipants and their knowledge about breastmilk and breastfeeding. 
WHO documents were used for statements and/or definitions on 
breast-feeding. RESULTS: 49.2% of the participants were female 
and the mean age was 24.08±0.96 years. The mean knowledge score 
of the participants was 11.68±2.57. The knowledge scores do not 
show statistically significant difference according to gender, marital 
status and nutritional education. Requesting specialty education and 
breastfeeding in infancy affect ”breast milk” knowledge scores and 
the difference is statistically significant. CONCLUSION: In the last 
month of the training, there were no students who got full score from 
the evaluation of the knowledge of the candidate physicians about 
“breast milk and breastfeeding 

AMAÇ: Bu çalışmada intern hekimlerin anne sütü ve emzirme konu-
larındaki bilgi durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: 
HÜTF’sinde okuyan 449 interden 376’sı (%83,7) ile görüşülerek ta-
mamlanmıştır ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Anket katılımcıların 
sosyodemografik özelliklerini, anne sütü-emzirme ile ilgili bilgile-
rini inceleyen ve bilgi düzeylerini değerlendiren toplam 17 soru ve 
29 önerme cümlesini içermektedir. Anne sütü-emzirme konusunda 
önerme, bilgi cümlesi ve/veya tanımlar için DSÖ dokümanlarından 
yararlanılmıştır. BULGULAR: Katılımcıların %49,2’si kadın, yaş 
ortalamaları 24,08±0,96 yıldır. Katılımcıların ortalama bilgi puanı 
11,68±2,57’dir. Hesaplanan bilgi puanları cinsiyet, medeni durum 
ve beslenme eğitimi alma durumlarına göre istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark göstermemektedir. Uzmanlık eğitimi isteme ve bebekli-
ğinde emzirilme durumları “anne sütü” bilgi puanlarını etkilemekte 
olup fark istatistiksel olarak anlamlıdır. SONUÇ: HÜTF’de eğitimi-
nin son ayında bulunan Hekim adaylarının “anne sütü ve emzirme” 
konusundaki bilgilerinin değerlendirilmesinden tam puan alan öğ-
renci olmamıştır. 
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GİRİŞ 

Anne sütü; yeni doğanda optimum büyüme ve ge-
lişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin 
ögelerini içeren, bioyararlılığı yüksek, sindirimi 
kolay yeni doğan için en yararlı ve doğal besindir 
(1). Bebeklerin büyüme ve gelişmesinde, psiko-
sosyal gelişiminde, bebeği yeni doğan enfeksi-
yonlarına karşı korumada ve çocuğun-bireyin ya-
şam boyu sağlıklı olmasında önemli rol oynayan 
anne sütü, yeryüzünde “ varolan  tek besin” dir 

(1). Anne sütüyle beslenme geçmişten günümüze 
kadar tarihsel olarak da bebek beslenmesinde en 
önemli faktördür. Anne sütünün içeriği; bebeğin 
o andaki ihtiyacına göre sürekli değişiklik göster-
mekte ve memeden gelen sütün içeriği emzirme 
ve salınma dönemlerinde, gece-gündüz ve özel-
likle bebeğin her bir emzirme süresince emzir-
menin başında ve sonunda değişmektedir (1-4). 
Doğru bir emzirme; bebeğe her emzirmede tek bir 
memenin boşalıncaya kadar emzirilmesi ve bebe-
ğin emmeye başladığı memeden gelen ön ve son 
sütü alması ile gerçekleşmektedir (1). Tüm yeni 
doğanlar, preterm/term veya düşük doğum ağır-
lıklı bebekler için en ideal besin kendi annesinin 
sütüdür (1). Anne sütü, bebeğin o anda ihtiyacı 
olan tüm besin elementlerini,  enzimleri ve im-
münglobulinleri yeni doğan için doğru oranlarda 
içermektedir (3-5). 
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1989 yı-
lında kabul ettiği Çocuk Haklarına Dair Sözleş-
me’nin 24. maddesine ile toplumun bütün ke-
simlerinin emzirme konusunda bilgilendirilmesi, 
desteklenmesi ve bu alandaki eğitim olanaklarına 
kavuşturulmasının sağlanması amaçlanarak anne 
sütünün bebek için en iyi besin olması nedeni ile 
emzirme bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir 
(6). 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 
2008 verilerine göre tüm çocukların %97’si bir 
süre emzirilmiştir ancak emzirilmeye başlama 
zamanı ile ilgili bilgiler Türkiye’de anne sütü ile 
beslenmeye başlamanın oldukça geç olduğunu 
göstermektedir (7). Emzirilen çocukların sadece 
%39’u doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde emziril-
meye başlanmış, 0-5 yaş arası çocukların %4,1’i 
hiç emzirilmemiştir (7). TNSA 2013 verilerine 
göre aynı yaş grubunda emzirilmeyen çocukların 
%8,1’e ulaştığı saptanmıştır (7,8). Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (DSÖ) önerisine göre bebeklere ilk 
6 ay anne sütü dışında -su dahil- hiçbir yiyecek 
ve içecek verilmemeli (exclusive breastfeeding), 
6-24 ay arasında da ek gıdayla beraber anne sütü-
ne devam edilmesidir (9). 

Annelere emzirmenin özendirilmesi ve bu konuda 
gerekli bilgilerin verilmesi başarılı bir emzirme-
nin ilk anahtarıdır (3). İngiltere’de “Bebek Dostu 
Hizmetiçi Eğitim”in etkinliğini ölçmek için ya-
pılmış olan bir çalışmada eğitimler sonrasında, 
sağlık personelinin bu konudaki bilgi düzeyinin 
arttığı ve bu durumun, hekimlerin emzirme konu-
sundaki problemleri yönetme başarısına katkıda 
bulunduğu ve uzun dönemde çalışma yapılan böl-
gede anne sütüyle beslenme sıklığının da arttığı 
gösterilmiştir (10). Sağlık personelinin vereceği 
zamanında ve doğru bilgilerle bebeklerin emzi-
rilme süreleri ve anne sütünden yararlanmaları 
artacaktır.

Bu çalışmada; hekim olacak Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencilerinin anne sütü 
ve emzirme konularındaki bilgi durumlarının in-
celenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM 
Çalışma kesitsel tipte bir çalışma olup; veri 
toplama 10-28 Haziran 2019 tarihleri arasında 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF)’nde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya HÜTF altıncı 
sınıfta okuyan n:449 öğrenci dahil edilmiştir. 
Örneklem seçilmemiş olup HÜTF altıncı sınıf 
öğrencilerinin tamamına ulaşılması hedeflenmiş 
ancak 76 interne ulaşılamamış, interlerin 
%83,7’sine (n:376) ulaşılmıştır. Çalışma için 
ulaşılan interlerden 18’i (%4,8) çalışmaya 
katılmayı kabul etmemiş, 39 (%10,4) öğrenci 
anketi eksik doldurduğu için çalışma dışında 
bırakılmıştır. Veri toplama formu katılımcıların 
sosyodemografik özelliklerini incelemeye 
yönelik 7 soru ve anne sütü-emzirme ile ilgili 
bilgilerini değerlendirebilecek 29 bilgi cümlesini 
içermekte olup, veri toplama intern hekimlerin 
görev yaptıkları kliniklerde gözlem altında 
yapılmıştır. Anne sütü-emzirme konusunda 
önerme, bilgi cümlesi ve/veya tanımlar için DSÖ 
dokümanlarından yararlanılmıştır (1,2,9,11). 
Çalışmanın ön denemesi Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde  (AÜTF) öğrenim gören 10 intern 
hekimde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni; katılımcıların 
anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi ve farkında-
lık düzeyleri, bağımsız değişkenleri; cinsiyet, yaş, 
medeni durum, anne/babaya göre boy uzunluğu, 
anne baba eğitimi, ailede sağlık çalışanı olma, 
eğitimlerinde “beslenme” eğitimi alma, bebek-
liklerinde emzirilme durumları ve tıpta uzmanlık 
eğitimi yapmayı istemedir. 

Analizler SPSS v. 23.0 (C3BA73A4-2A45-4036-
8541-4F5F8146078B) programında yapılmış ve 
araştırmada Tip-1 hata α=0,05’tir.  Çalışma sonu-
cunda elde edilen verilerin analizinde; kategorik 
değişkenlerde ki-kare testi, sürekli değişkenler 
için student’s t ve ANOVA testi kullanılarak yapıl-
mıştır. Anne sütü-emzirme ile ilgili bilgi cümlesi 
ve/veya tanım cümlelerine verilen cevaplardan 
alınan puanlar hesaplanmış ve bağımsız değiş-
kenlerle olan ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca anne 
sütü-emzirme konusundaki farkındalığı değerlen-
diren cümlelerden toplam puan hesaplanmış ve 
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bilgi puanlarının dağılımına göre kesim noktası 
12 ve altı-13 ve üzeri alınarak anne sütü-emzirme 
bilgi puanına göre aynı konuda internlerin farkın-
dalık puanlarındaki değişim incelenmiştir. Inter-
lerin “anne sutu ve emzirme” konusundaki bilgi 
ve farkındalıklarının değerlendirilmesinde DSÖ 
önerileri, dönemlerde verilen ders notları “bilgi” 
ve Sağlık Bakanlığı’nın toplum bilgilendirme 
broşür ve posterlerindeki bilgiler “farkındalık” 
olarak değerlendirilmiştir. Çalışma Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı yönetim ku-
rulundan 17.06.2019 tarih 2019/994 sayılı kararı 
ile izinlidir. Katılımcılardan aydınlatılmış onam-
ları alınmıştır. 

BULGULAR
Çalışma grubunun %83,7’sine ulaşılmış, çalışma-
da ulaşılan internlerin 18’i çalışmaya katılmayı 
kabul etmemiş, 39 katılımcı anketi eksik doldur-
muştur. Bulgularda anketi tam dolduran 319 in-
ternin sonuçları verilmiştir.
Intern hekimlerin yaşları 21-30 yıl, yaş ortala-
maları 24,08±0,96 yıldır. Katılımcıların %49,2’si 
kadın ve %95’i bekar olup % 2,3’ünün çocuğu 
vardır. Çalışma grubunun annelerinin %55,8’i; 
babalarının %76,5’i üniversite ve daha üzeri eği-
tim düzeyine sahiptir. Katılımcıların  %32,6’sının 
ailesinde en az bir sağlık personeli bulunmaktadır. 
Çalışmaya katılan intern hekimlerin boy uzunluk-
larının anne-babalarına göre nasıl olduğu ince-
lendiğinde erkeklerin babalarından %69,8’inin 
uzun, % 9,3’ünün kısa, kızların annelerinden % 
50,3’ünün uzun, %15,3’ünün kısa olduğu saptan-
mıştır. Anne babaya göre boy uzunlukları cinsi-
yetlere göre istatistiksel olarak farklıdır ( ki-ka-
re:12,56; p:0.00) ve bu fark anne-babadan uzun 
ve eşit olan gruplardan kaynaklanmaktadır.

Tıp fakültesi eğitimlerinin son ayında olan 
internlerin uzmanlık eğitimi hakkındaki düşünce 
ve/veya kararları sorulduğunda %5’i tıpta 
uzmanlık eğitimi yapmayı düşünmediğini, %8,2’si 
henüz karar vermediğini, % 86,8’i ise mezuniyet 
sonrası bir alanda uzmanlık eğitimi yapmak 
istediklerini belirtmişlerdir. İntern hekimlerin 
%34,2’si tıp eğitimleri süresince “Beslenme” 
konusunda eğitim almadıklarını belirtirken, 
“Beslenme” eğitimi aldığını söyleyenlere ders ve/

veya konu başlığı sorulduğunda %46,2’si “anne 
sütü”, %12,3’ü “beslenme” olarak cevaplamıştır. 
Çalışma kapsamında katılımcıların anne sütü-
emzirme bilgi düzeylerini incelemek amacıyla 
“doğru-yanlış-fikrim yok” cevaplarından 
birini seçebilecekleri 16 önerme; “katılıyorum/
kararsızım/katılmıyorum” cevaplarını seçenek 
olarak sunan anne sütü-emzirme konusundaki 
fikir belirtme/farkındalık düzeylerini ölçmeyi 
amaçlayan 13 önerme sunulmuştur (Tablo 1-2). 

Bilgi ölçen 16 önermeden en fazla doğru yanıt-
lanan önermeler sırasıyla %96,6 “Kolostrum; 
doğumdan sonraki ilk birkaç günde memeden 
salgılanan, protein, vitamin ve immunglobulin 
konsantrasyonu yüksek olan anne sütüdür.”; %94 
“Doğum sonrası emzirme; hipotalamus-hipofiz 
aksını etkileyerek oksitosin salımına neden olup 
uterus kasılmasını uyarır, postpartum kanamaları 
azaltır.” ve %93,4 “Sadece anne sütü ile beslen-
me (exclusive breastfeeding); bebeğin doğumun-
dan itibaren ilk 6 ay su dâhil hiçbir gıda almadan 
sadece anne sütü ile beslenmesidir.” önermeleri-
dir (Tablo 1).

En az doğru yanıtlanan önermeler ise %40,2 
“Anne sütünde laktaz dâhil tüm sindirim enzim-
leri bulunur.”; %44 “Anne sütünde en fazla bulu-
nan immünoglobulin, IgM’dir.”; ve %46,1 “Anne 
sütüyle beslenme, çocukların ebeveynlerine göre 
daha uzun boylu olmasını sağlar.” önermeleridir 
(Tablo 1). 
“Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin hava 
sıcaklıklarının artması ile suya ihtiyacı vardır.” 
önermesine verilen cevaplardan katılımcıların 
%66,2’sinin doğru, %24’ünün yanlış cevap ver-
diği ve %9,8’sinin ise fikri olmadığı saptanmıştır. 
“Bebek her istediğinde değil 2-3 saat aralıklarla 
emzirilmelidir.” önermesine katılımcıların %58’i 
doğru, %31’i yanlış cevap vermişlerdir (Tablo 1).

 “Anne sütünün içeriği iki meme arasında fark-
lıdır.”; Buzdolabında saklanan anne sütünün be-
beğe verilmeden önce mikrodalga fırında veya 
ocakta ısıtılması gerekir.”; “Sağılan anne sütü 
plastik kaplarda saklanır.” önermeleri anne sü-
tü-emzirme konusunda farkındalığın en az olduğu 
önermelerdir (Tablo 2).



143

Intern Hekimlerin Anne Sütü ve Emzirme Bilgi Durumlarının İncelenmesi

Tablo 1: İntern Hekimlerin Anne Sütü-Emzirme Bilgi Düzeylerine Göre Dağılımları (HÜTF, Ankara, 2019)

ÖNERME Doğru Yanlış Fikrim 
yok

Sayı % Sayı % Sayı %
Kolostrum; doğumdan sonraki ilk birkaç günde memeden salgılanan, 
protein, vitamin ve immunglobulin konsantrasyonu yüksek olan anne 
sütüdür (n:319).

308 96,6 8 2,5 3 0,9

Doğum sonrası emzirme; hipotalamus-hipofiz aksını etkileyerek oksitosin 
salımına neden olup uterus kasılmasını uyarır, postpartum kanamaları 
azaltır (n:318).

299 94,0 14 4,4 5 1,6

Anne sütü içeriği bebeğin emzirilme zamanı ve bir emzirme süresince 
değişiklik göstermez (n:319). 39 12,2 263 82,4 17 5,4

Sadece anne sütü ile beslenme (exclusive breastfeeding); bebeğin 
doğumundan itibaren ilk 6 ay su dâhil hiçbir gıda almadan sadece anne 
sütü ile beslenmesidir (n:318).

297 93,4 13 4,1 8 2,5

Her emzirmenin başında memeden gelen, açık mavi renkte, laktoz, vitamin, 
mineral ve su yönünden zengin olan anne sütü ön süttür (n:316). 260 82,3 18 5,7 38 12,0

Anne sütünde en fazla bulunan immünoglobulin, IgM’dir (n:318). 127 39,9 143 44,0 48 15,1
Bebeğin gece emzirilmesi annenin kandaki melatonin düzeyini yükselterek 
annenin uyku kalitesini artırır (n:317). 211 66,6 26 8,2 80 25,2

Aynı memeden emzirmenin sonunda salınan, beyaz renkli, protein ve yağ 
içeriği yüksek olan, bebeğin tam beslenmesini ve doygunluğunu sağlayan 
anne sütü son süttür (n:317).

268 84,0 28 8,8 21 6,5

Anne sütünün proteini, esansiyel aminoasitleri doğru oranlarda içermekte 
olup “örnek protein” dir (n:317). 244 77,0 25 7,9 48 15,1

Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin hava sıcaklıklarının artması ile 
suya ihtiyacı vardır (n:317). 76 24,0 210 66,2 31 9,8

Anne sütünde laktaz dâhil tüm sindirim enzimleri bulunur (n:316). 128 40,5 127 40,2 99 19,3
Anne sütüyle beslenme, çocukların ebeveynlerine göre daha uzun boylu 
olmasını sağlar (n:316). 147 46,5 70 22,2 99 31,3

Sadece anne sütü ile beslenen bebeğin günde 6 kez den fazla idrar çıkarması 
anne sütünün bebeğe yeterli olduğunun göstergelerinden biridir (n:317) 203 64,0 25 7,9 89 28,1

Bebek her istediğinde değil 2-3 saat aralıklarla emzirilmelidir (n:319). 99 31,0 185 58,0 35 11,0

Anne sütünde bulunan laktoferrin, anne sütündeki demiri bağlayarak 
bebeğin sindirim sisteminden emilimini sağlar (n:317). 271 85,5 23 7,2 23 7,3

Anne sütü içerdiği leptin, ghrelin, obestatin, resistin ve adiponektin 
hormonlarıyla iştahı, enerji dengesini ve vücut kompozisyonunu 
düzenleyerek çocukluk çağı obezitesine karşı koruyucudur (n:319).

290 90,9 16 5,0 13 4,1

*Doğru cevaplar koyu renk olarak verilmiştir.
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Tablo 2: İntern Hekimlerin Anne Sütü-Emzirme Cümlelerine Verdikleri Cevaplara Göre Dağılımı 
(HÜTF, Ankara, 2019)

ÖNERMELER
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Sayı % Sayı % Sayı %
Emzirme; anne ve çocuk arasında bağlanmayı artırarak çocukluk, 
ergenlik ve erişkinlik döneminde bireyin psikososyal gelişimini 
olumlu etkiler (n:319)

19 6,0 16 5,0 73 89,0

Anne sütünün içeriği iki meme arasında farklıdır. (n:318) 135 42,5 88 27,7 95 29,9
Emzirmek postpartum depresyonu önler. (n:318) 14 4,4 31 9,7 130 85,9
Annenin yaşadığı ortam, anne sütünün miktarını ve içeriğini 
etkiler. (n:313) 24 7,7 25 8,0 264 84,4

İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi bebeğin ileriki dönemde 
kronik hastalık (tip 1 diabetes mellitus, çölyak hastalığı, 
inflamatuvar barsak hastalığı gibi) riskini azaltır. (n:319) 15 4,7 24 7,5 280 87,8

Annenin meme büyüklüğü anne sütünün miktarını etkiler. 
(n:317) 204 64,3 57 18,0 56 17,6

Anne sütü bebeğin ilk 6 ay besin ihtiyacının %100’ünü karşılar. 
(n:317) 31 9,8 27 8,5 259 81,7

Anne sütü ile beslenen bebeklerin IQ puanı, anne sütü almayan 
bebeklere göre ortalama 5-7 puan daha yüksektir. (n:318) 22 6,9 57 17,9 262 75,2

Başarılı emzirmenin sağlanması için annelerin doğumdan 
sonraki ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları büyük önem 
taşımaktadır. (n:316)

17 5,3 24 7,6 275 87,0

Anne sütü IgA, lizozim, laktoferin gibi immünolojik faktörler 
içerdiğinden bebeği hastalıklardan korur. (n:316) 15 4,8 25 7,9 276 87,4

Buzdolabında saklanan anne sütünün bebeğe verilmeden önce 
mikrodalga fırında veya ocakta ısıtılması gerekir. (n:318) 145 45,6 94 29,6 79 24,8

Anne sütü “yaşayan” bir besin olup içeriği sürekli değişiklik 
gösterir. (n:316) 22 7,0 38 12,0 256 81,0

Sağılan anne sütü plastik kaplarda saklanır. (n:318) 210 66,0 62 19,5 46 14,5
*Doğru cevaplar koyu renk olarak verilmiştir.

Bilgi ölçen cümlelere verilen cevaplar doğrultu-
sunda her doğru yanıta 1 puan verilmiş ve toplam 
16 puan üzerinden ortalama bilgi puanları hesap-
lanmış, intern hekimlerin bilgi puanlarının mini-
mum “1”, maksimum “16” olduğu ve ortalama 
bilgi puanlarının 11,68±2,57 olduğu saptanmıştır. 
Çalışmaya katılan intern hekimlerden sadece dört 
intern hekim 16-tam puan almıştır. 

Interlerin, anne sütü-emzirme bilgi puanlarına 
katılımcının cinsiyet, medeni durum ve beslenme 
eğitimi alma durumlarının etkisi yoktur, ancak 
evli olan internlerin ortalama bilgi puanları be-
karlara göre “1” puan fazladır. (Tablo 3).

Katılımcıların hekimlik yaşamlarında uzmanlık 
eğitimi almayı isteme durumları ile ortalama bil

gi puanları değerlendirildiğinde uzmanlık isteyen 
grubun ortalama bilgi puanı 11,91 ; uzmanlık iste-
meyen grubun ortalama bilgi puanı 9,68; kararsız 
olan grubun ortalama bilgi puanı ise 10,42 ola-
rak saptanmıştır. Uzmanlık eğitimi almayı isteme 
bilgi puanını yükseltmekte olup, fark istatistiksel 
yönden önemlidir (p<0,005) (Tablo 3). 

Katılımcıların bebekliklerinde emzirilme durum-
larına göre ortalama bilgi puanları incelendiğinde 
bebekliğinde anne sütüyle beslenmiş olanların or
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Tablo 3: İntern Hekimlerinin Cinsiyet, Medeni Durum, 
Beslenme Eğitimi Alma, Uzmanlık Eğitimi İsteme ve 
Bebekliklerinde Anne Sütüyle Beslenme Durumlarına Göre 
Ortalama Anne Sütü-Emzirme Bilgi Puanları
(HÜTF,Ankara, 2019)

Değişkenler Min-max Ortalama 
±SS* t/F p

Cinsiyet

Erkek (n:162) 0-16 11,64±2,72
t=-0,22 0,82

Kadın (n:157) 0-16 11,71±2,41

Medeni durum

Bekâr (n:303) 0-16 11,66±2,59
t=0,60 0,54

Evli (n:16) 7-15 12,06±2,08

Beslenme eğitimi alma durumu

Eğitim alanlar (n:210) 3-16 11,88±2.29
t=1,94 0,053

Eğitim almayanlar 
(n:109) 0-16 11,29±3.01

Uzmanlık eğitimi almayı isteme durumu

Evet (n:277) 0-16 11,91±2,36

F=9,53 <0,001Hayır (n:16) 0-15 9,68±3,87

Kararsız (n:26) 5-15 10,42±2,94

Bebekliğinde emzirilmiş olma durumu

Emzirilmiş (n:287) 0-16 11,82±2,45

F=4,21 0,016Hiç emzirilmemiş (n:21) 0-15 10,67±3,76

Bilmiyor (n:11) 7-15 10,09±2,21

*Standart sapma

talama bilgi puanı 11,82; hiç anne sütü almamış 
olan grubun ortalama bilgi puanı 10,67; emzi-
rilme durumunu bilmediğini belirten grubun or-
talama bilgi puanı ise 10,09 olarak saptanmıştır. 
Bebekliğinde emzirilmiş grubun ortalama bilgi 
puanı daha yüksektir ve fark istatistiksel olarak 
anlamlıdır ve istatistiksel fark bebekliğinde em-
zirilme durumunu bilmeyen gruptan kaynaklan-
maktadır (p=0,016) (Tablo 3).  

Intern hekimlerin anne sütü-emzir-
me konusundaki bilgi cümlesi ve/
veya tanımlardan aldıkları puan-
ların % 50’lik dilimi 12 puandır. 
Toplam puanlardan 12 puan kesim 
noktası alınmış ve internlerin aynı 
konudaki farkındalık (min-max: 
0-13) skorları hesaplanmıştır. Bil-
gi cümlelerinden 13 ve üzeri puan 
alan intern hekimlerin anne sü-
tü-emzirme farkındalık skorları 
10,66±1,76; 12 puan ve altı alan 
internlerin anne sütü-emzirme far-
kındalık skorları ise 8,92±2,95 ola-
rak bulunmuştur. Anne sütü ve em-
zirme konusundaki bilgi puanı ile 
farkındalık skorları arasında ilişki 
vardır ve bilgileri yüksek olan in-
tern hekimlerin aynı konudaki far-
kındalıkları da yüksektir ve fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (t: 
6,37; p:0,00).

6.TARTIŞMA
Bu çalışmada tıp eğitimi sürecinde 
teorik ve pratik derslerin kapsa-
mında bulunan anne sütü-emzirme 
konularındaki internlerin bilgi dü-
zeyini ölçmeyi hedefleyen önerme-
lerden en yüksek sıklıkla doğru ce-
vap verilen bilgi cümlesi %96,6 ile 
kolostrumun tanımıdır. Konya Me-
ram Tıp Fakültesi intern hekimleri-
ne yapılan bir çalışmada, en fazla 
farkındalığın anne sütünün bebeği 
enfeksiyonlardan koruması/bebe-
ğin bağışıklığını güçlendirmesi ve 
anne ile bebek arasındaki bağın 

artırması konularında olduğu saptanmıştır (12). 
Aynı çalışmaya göre intern hekimlerin en az far-
kında oldukları konular, anne sütünün ekonomik 
oluşu ve emzirmenin anneyi rahim kanserinden 
korumasıdır (12). Araştırma ekibi bu veriyi, anne 
sütünün faydaları hususunda ilk akla gelenin be-
bek sağlığı olması ve anne sağlığına olan etkileri-
nin ikinci planda düşünülmesinden kaynaklanmış 
olabileceği yorumuyla açıklamışlardır (12). Bu 
çalışmada ise doğru cevaplanma sıklığı en düşük 
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olan bilgi cümlesi ve/veya tanımlar, anne sütünün 
içeriğinde bulunan enzim (%40,2) ve immünglo-
bulin  (%44)’dir. Çalışma grubunun anne sütünün 
içeriği ile ilgili detaylı teorik bilgiye yeterince sa-
hip olmadığı görülmektedir.

DSÖ ve UNICEF’in anne sütüyle beslenme öne-
rilerinden biri olan  “Annelerin doğumdan son-
raki ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları 
büyük önem taşımaktadır (1, 9, 10).”  önermesine 
bizim çalışmamızda % 86,2; Hindistan’da 2015 
yılında Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine yapı-
lan çalışmada %66,7 (13) ve Pakistan’da 2007 
yılında internlerde yapılan çalışmada ise %76 sık-
lıkla doğru cevap verilmiştir (14).
 
Çalışmaya katılan intern hekimlerin %93,4’ü 
ilk ay 6 sadece anne sütü ile beslenme (exclusi-
ve breastfeeding) tanımını; % 81,2’si “anne sütü 
bebeğin ilk 6 ayda besin ihtiyacını %100 karşı-
lar.” bilgisini doğru olarak cevaplamışlardır. An-
cak katılımcıların sadece % 66,2’si sadece anne 
sütü ile beslenen bebeklerin hava sıcaklıklarının 
artması ile suya ihtiyaçlarının olmadığını bilmek-
tedir. Önerme, bilgi cümlesi ve /veya tanımlara 
verilen cevaplar arasındaki farklar intern hekim-
lerin anne sütü-emzirme konusunda bilgilerinin 
özellikle hekim adaylarından beklenen düzeyde 
olmadığını göstermektedir.
 
“Bebek her istediğinde emzirilmeli” cümlesine 
internlerin % 58’i; Hindistan’da Tıp Fakültesi 3. 
Sınıf öğrencilerinin % 15,8’i doğru cevap vermiş-
tir (13). Sağlık çalışanlarının emzirmenin teşviki 
ve devamındaki önemli rolü göz önünde bulun-
durulduğunda, bu farkındalık düzeyi oldukça dü-
şüktür. 

Anne sütünün sağılma, saklanma ve bebeğe ver-
meden önceki hazırlama konusunda doğru bilgiye 
sahip olma durumu oldukça düşük düzeydedir. Bu 
konuda daha önce yapılan bir çalışmada sağlıkla 
ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerin-
den anne sütünü sağma ve saklama koşullarını 
doğru bilenlerin sıklığı %19,4 olarak bulunmuştur 
(15). Bizim çalışmamızda bu sıklık daha yüksek 
olmakla birlikte istenen düzeyde değildir. Günü-
müzde kadınların çalışma hayatına her geçen gün 

daha fazla katılması, annelerin bebeklerini çalışır-
ken dahi emzirmeye devam etmelerinin önemini 
vurgulamayı ve bunu sağlamak için memeden 
anne sütünü sağma ve sütü saklama koşulları 
hakkında sağlık personeli tarafından daha fazla 
bilinçlendirilmelerini zorunlu hale getirmektedir. 
Annelere ve anne adaylarına danışmanlık da vere-
bilecek olan hekim adaylarının anne sütü, bebek 
beslenmesi ve emzirme konusunda tam ve doğru 
bilgiye sahip olmaları toplumda anne sütüyle bes-
lenme düzeyini artırmaya yardımcı olacaktır. 

Intern hekimlerin bilgi yetersizliklerinin gideril-
mesi için eğitim süreci, çekirdek program kapsa-
mı ve uygulamaları eğitime yön verenler tarafın-
dan değerlendirilmeli, yeniden yapılandırılmalı-
dır. Teorik eğitimlerin geliştirilerek konunun vaka 
örnekleriyle tartışılması ve gözlemci eşliğinde 
internler tarafından anne adaylarına eğitimler 
yapılması bilgi, tutum ve davranışı olumlu yön-
de etkileyecektir. Hizmet içi eğitimlerle konunun 
önemi hatırlatılmalı ve anne sütüyle beslenme ko-
nusundaki bilgi ve farkındalık artırılmalıdır. 

Toplumda bebek beslenmesinde doğru uygulama-
ların ve anne sütüyle emzirmenin artması, bebek 
ve erişkin sağlığının korunması hekimlerin ve 
tüm sağlık personelinin bebek beslenmesi, em-
zirme-anne sütü konuları hakkında tam ve doğru 
bilgiye sahip olmaları ve bunlara inanmalarıyla 
mümkün olacaktır. Çalışmamızın sonuçlarının 
sadece HÜTF intern hekimlerinin bilgi düzeyini 
göstermektedir olup çalışmamızın kısıtlılığıdır.
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