
 

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU 

HAFTANIN KONULARI:1 

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19)  

“1-7 Ağustos Dünya EMZİRME Haftası nedeniyle” 

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 1.8.2020 tarihinde hazırlanmıştır. 
 
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pandemisi ile ilgili küresel öngörüler her gün yoğun olarak 
paylaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler (UN) sayfasında yer alan bir belge içeriğinde krizin etkisinin 
onlarca yıl süreceği yer almaktadır.2 Olumsuz etkileri azaltabilmek için “eski” olağan yaşamda 
sürdürülen çalışmaların COVID-19 döneminde “yeni” yaşam içinde geliştirilerek var edilmesi 
önemlidir. Mevcut sorunlar arasında bebek ve çocuk sağlığı öne çıkmaktadır. Anne sütü ile 
beslenme, doğru bir şekilde emzirme bu sorunların özellikle erken çocukluk döneminde baş 
edilmesine katkı sağlamaktadır. Bu yıl 1-7 Ağustos DÜNYA EMZİRME HAFTASI3 mesajları da benzer 
içeriktedir.  
 
Bebeklerin doğdukları andan itibaren ilk yarım saat içinde başlamak üzere altı aya kadar su dahil 

başka hiçbir gıda vermeden sadece anne sütü ile beslenmesi olarak tanımlanan “tamamen 
anne sütü ile beslenme” durumlarındaki artışa bağlı olarak her yıl 820 000 çocuğun hayatının 

kurtarılabildiği ifade edilmektedir. Güncel öneriler aşağıda yer almaktadır: 4 
1. Emzirme ile ilgili danışmanlık hizmetlerine YATIRIM YAPIN. 
2. Annelere ve ailelere nitelikli danışmanlık hizmeti sağlamak için sağlık çalışanlarını EĞİTİN. 
3. Danışmanlığın rutin sağlık ve beslenme hizmetlerinin bir parçası olarak kolay 

erişilebilirliğini SAĞLAYIN. 
4. Sivil Toplum Örgütleri ve meslek kuruluşları ile İŞ BİRLİĞİ YAPIN. 
5. Sağlık çalışanlarını bebek maması endüstrisinin etkilerinden KORUYUN. 
 

Yeni Koronavirüs Hastalığı sürecinde emzirme ile ilgili öneriler HASUDER COVID-19 Görev Grubu 
tarafından üretilen ve ayrıntılarına https://korona.hasuder.org.tr/covid-19-ve-emzirme/ 
adresinden erişilebilen bir infografik aracılığı ile anlatılmaya çalışılmıştır.5 
 

 

                                                             
1 Bu sayfada yer verilmesi istenilen konu başlıkları diaslan.dr@gmail.com adresine öneri olarak iletilebilir. Akış ve gereksinimlerle 
uyumlu olması durumunda önerilerin değerlendirmeye alınması olanaklıdır. 
2 Internet https://news.un.org/en/story/2020/08/1069392 Erişim:1.8.2020. 
3 Internet https://news.un.org/en/news/topic/health Erişim:1.8.2020. 
4 Internet https://news.un.org/en/story/2020/08/1069372 Erişim:1.8.2020. 
5 Internet https://korona.hasuder.org.tr/covid-19-ve-emzirme/ Erişim:1.8.2020. 
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