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KAPSAM

Geleneksel uygulamaları bakıldığında; ilk uygulama olarak anne sütünün en değerli kısmı olan 

ve halk arasında ağız olarak bilinen kolostrumun ( ilk süt) çocuğa verilmesinin yanlış olarak 

bilinmesi, ilk emzirme zamanı için ezan vakti beklemek,çocuğun eli ayağı düzgün olsun diye 

kundaklamak, ağızda oluşan pamukçuklar için karbonatlı su ile silmek soda ile silmek göbeğin 

düşmesi için alkol, batikon, yanmış kül, kahve ve tuz kullanmak bunu yapma sebebi olarak ter 

kokmasını engellemek olarak görmek;Sarılık olmaması için sarı tülbent örtmek, sarı kıyafet 

giydirmek, altın bekletilmiş suda banyo yaptırmak, bol emzirme, soyulmuş sarımsağı çengelli 

iğneye takarak bebeğin alnına bastırmasının faydası olacağına inanmak;İlk banyonun göbek 

düştükten sonra yapılmasına inanmak. Bebeğin dışarı çıkarma süresi olarak kırk gün 

beklenmesi kırk çıktıktan sonra kırk taşlı su ile banyo yaptırmak kırk yumurta kabuğu ile 

banyo yaptırmak;Uzun ömürlü olması için ilk gittiği evde yüzüne un sürmek.Pişik beyaz 

toprağı eriyip ve incelterek iyi geleceğine inanmak uygulanan geleneksel davranışlardandır.

Amaç:

Günümüzde kolay bilgiye ulaşmanın geçmişe göre daha kolay 

olduğunu biliyoruz. Bebek ve çocuk sağlığı açısından 

bakıldığında ailelerin bebeklerini büyütme ve bebek bakımı 

aşamasında birçok yanlış uygulamalarda bulunduklarını 

yapılan çalışmalarda görmekteyiz Çalışmalarımızda gelişen 

teknoloji ve bilgiye kolay ulaşma avantajlarına karşın halen 

uygulanabilen bir takım geleneksel uygulamaları açıklayarak 

çocuk sağlığına büyük zararlar veren Bu uygulamalar ve 

doğruları konusunda farkındalık oluşturmak istenmiştir.
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Pişik 

•Beyaz toprağı incelterek pişiğe sürme

•Kendi sütünü sürme

Doğrusu; pudra kullanımı aspirasyon ve akciğer 

problemlerine sebep olacağından yanlış bir 

uygulamadır. Pişik kremi kullanma zeytinyağı 

sürüldüğüde saptanmıştır bunlar doğru yaklaşımdır.

İLK EMZİRME
3 Ezan Vakti Geçince

Kulağına Ezan Okunmasını Beklemek
İlk Sütü (Kolostrum) Vermemek

Doğrusu : Bebeğin doğduktan sonra uzun süre aç 
bırakılması,bebeğin hipoglisemiye girmesine ve anne 

sütünün geç gelmesine neden olabilecek biçimde ciddi 
sonuçlar doğurabilen bir durumdur 

KUNDAKLAMA
Eli Ayağı Düzgün Olsun

Uyurken Üşümesin
Doğrusu; Kundaklama Türk toplumunda yaygın bir 

uygulamadır. Bilindiği üzere kundaklanan bebek; kolları 
ve bacakları bağlandığı için rahat edemez, ağlar ve 

huysuzdur. Ayrıca kundaklama, gelişimsel kalça 
displazisi için risk faktörleri arasında belirtilmektedir. 

TUZLAMA
Terin kokmaması

İsiliklerin azalması
Doğumdan 15 gün sonra yapılır

Doğrusu; Yenidoğan’ın tuzlanması bebek cildinin 
hassaslığı düşünüldüğünde; ağrıya, deride kızarıklığa ve 
derinin bütünlüğünün bozulmasına neden olabileceği, 
ayrıca vücuttan sıvı kaybına ve dehidratasyona neden 

olabileceği için sağlığa zararlı bir uygulamadır.

İLK BANYO
Göbek düştükten sonra

Göbeği düşmeden banyo yaptırma
Doğrusu ; çalışmalar sonucunda annelerin büyük 

çoğunluğu bebeğin göbeği düştükten sonra 
yaptırmaktadır. Çocuğun göbeği düşmeden önce silme 
banyo, göbeği düştükten sonra normal banyo şeklinde 

yapılmalıdır. Doğumdan en az ilk 12 saat bebeğin 
yıkanmaması, hipotermiyi önlemek açısından önemlidir.

GÖBEK DÜŞMESİ
Krem pudra sürmek
Pansuman yapmak

Alkol sürme
Püse koyma

Yanlış kül
Doğrusu; göbek temiz ve kuru tutulmalı, bebek bezi 

göbeğin altından kıvrılmalıdır. Islak ve nemli bir ortam 
kordonun düşmesini geciktirdiği gibi mikrop kaparak 
enfekte olmasına neden olacağı için dikkat edilmeli.

SARILIK
Sarı tülbent örtmek

Altın konulan su ile yıkamak
Şekerli su verme

Kulak arkası kesme
Ağza limon damlatma

Soyulmuş sarımsağı çengelli iğneye saplamak ve bebeğin 
anlına bastırmak

Doğrusu; yenidoğan’da fizyolojik sarılık olsa bile kandaki 
bilirubin seviyesinin belirlenmesi ve yapılacak tedaviye karar 

verilmek için yeni doğanın mutlaka sağlık kuruluşuna 
götürülmelidir 

KIRK ÇIKMASI
40 taşla banyo

40 yumurta kabuğu suyla 
Saçı ağarsın diye un sürme

Doğrusu; doğum sonu duyarlı 
bir dönem olarak kabul 

edilmekte anne ve bebeğin 
korunmasıdır 40 gün boyunca 

anne ve bebeğin evden 
çıkarılmamasıdır. 

GAZ SANCISI
Soda külü: nane, ekşi ve zeytinyağı 

tavada ısıtıp bez içinde bebeğin karnına 
sarmak

Karnına soğan rendesi koyma
Sirkeli lahana sarma

Doğrusu; masaj uygulaması karın ağrısı 
ve gaz problemlerinin giderilmesinde ve 
semptomların hafifletilmesinde etkili bir 
yöntemdir. Doktor önerisi dışında ilaçlar 
vermek ya da miktarlarını ayarlamadan 

bitki çayları içirmek bebeğe zarar 
verebilir.

PAMUKÇUK
Ağza soda sürmek

Limon suyu ile ağzı silme
Dut şurubuyla ağzı silme

Saçla ağız silme/ yazma ile ağız silme
Rezene çayı içirme

Doğrusu; bebeklerde sık görülen ve beslenmeyi olumsuz etkileyen iyi 
bir bakımla önlenmesi mümkündür. Çalışmalarda annelerin 

karbonatlı su ile bebeklerin ağzını sildiği bulunmuştur bu olumlu bir 
davranıştır. Fakat önlenebilir pamukçuk için doktora götürülmeli ve 

öneriyle ilaç vermeleri.

İSHAL – KABIZLIK- ÖKSÜRÜK
Doktora gitme

Ateşlenme durumu
Ateş düşürücü verme 

Kabızlıkta tuzlanmış sarımsak bağlamak
Doğrusu; çocuğun sağlığını korumak için 
geleneksel uygulamalar yerine doktora 

götürülmesi önerilmektedir.

PİŞİK
Beyaz toprağı incelterek pişiğe sürme

Kendi sütünü sürme
Doğrusu; pudra kullanımı aspirasyon ve akciğer problemlerine 
sebep olacağından yanlış bir uygulamadır. Pişik kremi kullanma 
zeytinyağı sürüldüğüde saptanmıştır bunlar doğru yaklaşımdır.

SONUÇ
Yapılan literatür taramaları sonucunda çocuk sağlığında halen geleneksel 

uygulamaların yaygın olarak kullanıldığı, bu uygulamaların çocukların 
sağlığını çok olumsuz etkilerinin olduğu saptanmıştır Bir toplumun Bir 

toplumun gelişmişlik düzeyine gösteren en önemli sağlık ölçüt olan bebek 
ölüm hızını etkilemesinden dolayı annelerin uygulamaları bir an evvel 

bırakmaları çocukları ile ilgili her türlü sağlık sorununun da sağlık 
profesyonellerinden kalmaları sağlanmalıdır.
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AMAÇ:
Günümüzde kolay bilgiye ulaşmanın geçmişe göre 

daha kolay olduğunu biliyoruz. Bebek ve çocuk 
sağlığı açısından bakıldığında ailelerin bebeklerini 

büyütme ve bebek bakımı aşamasında birçok yanlış 
uygulamalarda bulunduklarını yapılan çalışmalarda 
görmekteyiz Çalışmalarımızda gelişen teknoloji ve 

bilgiye kolay ulaşma avantajlarına karşın halen 
uygulanabilen bir takım geleneksel uygulamaları 

açıklayarak çocuk sağlığına büyük zararlar 
veren Bu uygulamalar ve doğruları konusunda 

farkındalık oluşturmak istenmiştir.

KAPSAM
Geleneksel uygulamaları bakıldığında; ilk uygulama olarak anne sütünün en değerli kısmı olan ve halk 

arasında ağız olarak bilinen kolostrumun ( ilk süt) çocuğa verilmesinin yanlış olarak bilinmesi, ilk emzirme 
zamanı için ezan vakti beklemek,çocuğun eli ayağı düzgün olsun diye kundaklamak, ağızda oluşan 

pamukçuklar için karbonatlı su ile silmek soda ile silmek göbeğin düşmesi için alkol, batikon, yanmış kül, 
kahve ve tuz kullanmak bunu yapma sebebi olarak ter kokmasını engellemek olarak görmek;Sarılık

olmaması için sarı tülbent örtmek, sarı kıyafet giydirmek, altın bekletilmiş suda banyo yaptırmak, bol 
emzirme, soyulmuş sarımsağı çengelli iğneye takarak bebeğin alnına bastırmasının faydası olacağına 

inanmak;İlk banyonun göbek düştükten sonra yapılmasına inanmak. Bebeğin dışarı çıkarma süresi olarak 
kırk gün beklenmesi kırk çıktıktan sonra kırk taşlı su ile banyo yaptırmak kırk yumurta kabuğu ile banyo 

yaptırmak;Uzun ömürlü olması için ilk gittiği evde yüzüne un sürmek.Pişik beyaz toprağı eriyip ve 
incelterek iyi geleceğine inanmak uygulanan geleneksel davranışlardandır. 
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