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Öz: Amaç: Preterm bebeklerde emme-yutma-solunum arasında-
ki koordinasyonun gelişmemiş olması, bağımsız oral beslenmeye 
geçiş konusunda önemli gecikmeler yaşanmasına ve yenidoğan 
beslenmesinin gavajla ya da parenteral yolla gerçekleştirilmesine 
neden olmaktadır.   Bu derlemede, preterm bebeklerde beslenme 
deneyiminin kalitesini artıran, gavajla beslenmeden total oral 
beslenmeye güvenli ve etkin geçişi destekleyen iyi bakım uygu-
lamaları hakkında bilgi ve farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. 
Yöntem: Bu makale, ulusal ve uluslararası literatür taraması sonu-
cunda oluşturulmuştur. Bulgular: Bağımsız oral beslenmeye ulaş-
mak preterm bebekler için önemli bir kilometre taşıdır. Yapılan ça-
lışmalar preterm yenidoğanların total oral beslenmeye geçişlerini 
desteklemek amacıyla fizyolojik müdahale yöntemleri (besleyici 
olmayan emme, oral stimülasyon, kombine oral motor müdaha-
leler ve ağız bakımı), gelişimsel bakım uygulamaları, ebeveynleri 
destekleyici bakım uygulamaları ve eğitim müdahalelerinin etkili 
olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Sonuç: Preterm 
bebeklerin total oral beslenme yolculuğunda çeşitli iyi bakım uy-
gulamaları ile desteklenmesi bağımsız oral beslenmeye geçiş ve 
hastanede kalış süresini kısaltabilir, yatak işgali, sağlık masrafları-
nın azaltılması konusunda olumlu etkide bulunabilir. Ayrıca, gün-
lük tartı alımı, taburculuk ağırlığı, emzirme oranları, alınan besin 
miktarı, bakım kalitesi ve ebeveyn bakım memnuniyeti düzeyini 
artırabilir. Ülkemizde konu ile ilgili kanıt temelli rehberler hazır-
lanmasına, total oral beslenmeye geçişin ipucu tabanlı ve bireysel-
leştirilmiş olarak yönetilmesine gereksinim bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Preterm Bebek, Gavajla Beslenme, Total Oral 
Beslenme, Bakım, Hemşire

Abstract: Aim: The lack of development in sucking-swallowing-
respiration coordination in preterm infants leads to significant 
delays in transition from gavage feeding to independent oral 
feeding or to feeding by parenteral application. To raise awareness 
of good-care practices increasing the quality of the feeding 
experience in preterm infants and to support safe and effective 
transition from gavage feeding to total oral feeding. Method: 
This article was based on searching and reviewing national and 
international literature. Results: Achieving independent oral 
feeding is an important stage for preterm infants. Studies have 
shown that physiological intervention methods (non-nutritional 
sucking, oral stimulation, combined oral motor interventions, and 
oral care), developmental care practices, parental supportive care 
practices, and educational interventions can be used effectively to 
support the transition of preterm newborns to total oral feeding. 
Conclusion: Supporting preterm infants with various good 
care practices during their total oral feeding process can have a 
positive effect on shortening the time for transition to independent 
oral feeding and hospital stay, and thereby a reduction of health 
costs. In addition, it can increase the level of daily weighing and 
discharge from hospital, breastfeeding rates, food intake, quality 
of care and parental care satisfaction. In Turkey, preparation of 
evidence-based guidelines on the subject and total oral feeding 
need to be managed in an evidence-based and individualized way.

Key Words: Preterm Babies, Gavage Feeding, Total Oral Nutrition, 
Care, Nurse  
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GİRİŞ

Preterm bebekler, Yenidoğan Yoğun Ba-
kım Ünitesi’nde bakım alırken pek çok so-
run ile karşı karşıya kalmaktadır (Savaşer, 
2008:219). Bu sorunlardan biri beslenme ile 
ilgili olandır. Preterm bebekler, transplasen-
tal yolla geçen besin depolarının yetersizliği, 
doku onarımı ve büyüme için daha fazla ener-
jiye gereksinimlerinin olması, hızlı ekstrau-
terin büyüme göstermeleri, özellikle yüksek 
riskli pretermlerde artan metabolik ihtiyaçlar 
nedeniyle beslenmeleri konusunda daha has-
sas yaklaşılması gereken gruplardır (Savaşer, 
2008:219; Lau and Smith, 2011:65). 

Preterm bebeğin optimal beslenmesi, kısa va-
dede metabolik kontrol ve beslenme yetersiz-
liğine bağlı gelişebilecek komplikasyonların 
önlenmesini sağlarken, uzun vadede olumsuz 
nörolojik sorunların önlenmesi ve yenido-
ğanın genetik potansiyelindeki büyüme ve 
gelişmesini yakalamasına izin vermektedir 
(Puntis, 2006:192). Ancak, güvenli ve etkin 
bir beslenme becerisinin kazanılması oldukça 
karmaşık bir süreçtir. Bu beceri için, kardiyo-
respiratuvar, gastrointestinal ve nörogelişim-
sel olgunluğun mevcut olması gerekmektedir 
(Lemons, 2001:7; Kirk et al., 2007:572-573; 
Howe and Wang, 2013:405; Bache et al., 
2014:126; Gennattasio et al., 2015:97-99).  
Fetal hayatın 28. haftasında emme-yutma 
fonksiyonunun bulunduğu, emme-yutma-
solunum arasındaki koordinasyonunun ise 

32.-34. gebelik haftasından sonra geliştiği 
bilinmektedir (AAP, 2008:119-26; Savaşer, 
2008:219; Kirk et al., 2007:572; Yıldız ve 
ark., 2011:266; Greene et al., 2016:6). Özel-
likle  32. gestasyon haftasından önce doğan 
preterm bebeklerde emme-yutma-solunum 
arasındaki koordinasyonun gelişmemiş olma-
sı, bağımsız oral beslenmeye geçiş konusun-
da önemli gecikmeler yaşanmasına ve yeni-
doğan beslenmesinin gavajla ya da parenteral 
yolla gerçekleştirilmesine neden olmaktadır  
(Fucile et al., 2011:829-830; Yıldız ve ark., 
2011:266; Greene et al., 2016:2). Bu sebepler-
den dolayı preterm bebekler, term bebeklerle 
karşılaştırıldıklarında beslenme yetersizliği 
yönünden özellikle risk altındadırlar (AAP, 
2004:1362-64; Garber, 2013:112; Greene et 
al., 2016:6; Lubbe and Honours, 2017:1).

Preterm bebeklerde gavajla beslenmeden to-
tal oral beslenmeye geçişin çeşitli iyi bakım 
uygulamaları ile desteklenebileceği, meta-
analiz ve randomize kontrollü çalışmalarda 
vurgulanmaktadır. Preterm bebeklerin total 
oral beslenme yolculuğunda desteklenmesi 
bağımsız oral beslenmeye geçiş ve hastane-
de kalış süresini kısaltabilir ve yatak işgali, 
sağlık masraflarının azaltılması konusun-
da olumlu etkide bulunabilir (Puckett et al., 
2008:623-8; Yıldız ve ark., 2011:265; Pickler 
et al., 2015:1; Gennattasio et al., 2015:96-
104).  Ayrıca alınan besin miktarı, günlük tar-
tı alımı, taburculuk ağırlığı, emzirme oranları, 
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bakım kalitesi ve ebeveyn bakım memnuni-
yeti düzeyini artırabilir (Karakoç ve Çiğdem, 
2008:8; Greene et al., 2016:1-74; Thoyre et 
al., 2016:204-211; Watson and McGuire, 
2016:1-33; Lubbe and Honours, 2017:1-9; 
Yıldız ve Arıkan, 2012:644).

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu derlemede, preterm bebeklerde beslenme 
deneyiminin kalitesini artıran, gavajla bes-
lenmeden total oral beslenmeye güvenli ve 
etkin geçişi destekleyen iyi bakım uygulama-
ları hakkında bilgi ve farkındalık oluşturmak 
amaçlanmıştır. Konu ile ilgili literatür gözden 
geçirilmiş ve yenidoğan hemşirelerinin pre-
term yenidoğanların sağlıklarını yükseltmede 
kullanabilecekleri bir rehber olması amacıyla 
bu çalışma yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

Bu derleme makalede, preterm bebeklerde 
gavajla beslenmeden total oral beslenmeye 
geçişi destekleyen iyi bakım uygulamala-
rı fizyolojik müdahaleler, gelişimsel bakım 
yaklaşımları, ebeveynleri destekleyici bakım 
uygulamaları ve eğitim müdahaleleri başlık-
ları altında anlatılmış ve konu kanıta dayalı 
bilgiler eşliğinde tartışılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu derleme makale “preterm bebek, gavajla 
beslenme, total oral beslenme, bakım, hem-
şire” Türkçe anahtar kelimeleri ve “preterm 

babies, gavage feeding, total oral nutrition, 
care, nurse” İngilizce anahtar kelimeleri kul-
lanılarak yapılan ulusal ve uluslararası litera-
tür taraması sonucunda oluşturulmuştur. 

BULGULAR

Preterm Bebeklerde Total Oral Beslenme-
ye Geçiş Sürecinin Desteklenmesinin Öne-
mi

Bağımsız oral beslenmeye ulaşmak preterm 
bebekler için önemli bir kilometre taşıdır ve 
preterm bebeğin sağlığını ve matürasyonunu 
gösteren önemli bir taburculuk kriteridir (Sta-
de and Bishop, 2002:74; AAP, 2008:1119-26; 
Crowe et al., 2012:2; Lubbe and Honours, 
2017:1). Bağımsız oral beslenmeye ulaşa-
mama sıklıkla hastanede kalış süresini uzat-
makta, yatak işgali ve maliyetin artmasına 
neden olmaktadır (Fucile et al., 2002:230). 
Bağımsız oral beslenmenin ertelenmesi, pre-
term bebek kadar ailesi içinde büyük bir stres 
kaynağıdır (Thoyre, 2007:366-376; Thoyre 
et al., 2016:204). Preterm bebeklerde erken 
nutrisyonel destek nörolojik ve bilişsel geli-
şimi desteklemektedir (Schneider and Gar-
cia-Rodenas, 2017:1). Ayrıca beslenmenin 
bebekler için temel güven duygusunun baş-
latılması, duygusal gelişim, sosyal öğrenme, 
maternal bağlanma için olanak sağladığı da 
bilinmektedir (Harding, 2009:636; Fucile et 
al., 2011:830; Gennattasio et al., 2015:97). 
Gavajla beslenme preterm bebek beslenme-



95

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
July - August - September Issue: 28 Summer Term Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Temmuz – Ağustos – Eylül Sayı: 28 Yaz Dönemi Yıl: 2018 

ID:392 K:492
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

sinde iyi bir yöntem olmasına rağmen bahse-
dilen duyusal deneyimleri karşılayamamakta, 
oral doyumu sağlayamamakta ve enfeksi-
yon ajanları için giriş kapısı oluşturmaktadır 
(Harding, 2009:636; Pinelli and Symington, 
2009:3-37; Yıldız ve Arıkan, 2011:645). Bu 
nedenlerden dolayı da total oral beslenmeye 
geçişte preterm yenidoğanın desteklenmesi 
ve en kısa sürede bağımsız oral beslenmenin 
başlatılması önemlidir.

Preterm Bebek Beslenmesinde Geleneksel 
Yaklaşımdan Güncel Yaklaşıma Doğru De-
ğişim

Literatür incelendiğinde, preterm bebek bes-
lenmesinde son 15 yıla kadar geleneksel 
yaklaşım anlayışının kabul edildiği görül-
mektedir. Geleneksel yaklaşıma göre preterm 
bebeklerin planlanan aralıklarda beslenmesi 
esastır (Thoyre et al., 2016:1). Alınan besin 
miktarı, beslenme deneyiminin niteliğinden 
daha önemlidir (White and Parnell, 2013:190). 
Oral alıma başlama zamanını etkileyen en 
önemli faktörler gestasyonel yaş ve vücut 
ağırlığıdır (White and Parnell, 2013:191; 
Breton and Steinwender, 2008:153). Örneğin, 
Lemons (2001:7), 32. gestasyon haftasından 
önce doğan preterm bebeklerde herhangi 
bir müdahalede bulunmak yerine bebeğin 
uygun gestasyon haftasını tamamlamasının 
bağımsız oral beslenmeyi başlatmak nokta-
sında daha yararlı bir yaklaşım olabileceğini 
bildirmiştir. Oysaki günümüzde bu anlayış 

değişmiştir.  Güncel beslenme protokolleri, 
bebeğin beslenmeye hazır olduğunu göste-
ren fiziksel ve davranışsal ipuçlarının takip 
edilmesinin, alınan besin miktarından çok 
beslenme deneyiminin kalitesinin artırılma-
sının, erken dönemde oral beslenmeye baş-
lanmasının ve olumsuz beslenme deneyimi 
kazandırılmamasının önemini vurgulamakta-
dır (White and Parnell, 2013:191-2; Thoyre 
et al., 2016:1). Mevcut kanıtlar geleneksel 
yaklaşımdan farklı olarak ön beslenme strate-
jileri uygulanmasının, beslenme kalitesini ve 
gavajla beslenme süresini kısalttığını göster-
mektedir (Garber, 2013:112). 

Preterm Bebeklerde Gavajla Beslenmeden 
Total Oral Beslenmeye Geçişi Destekleyen 
İyi Bakım Uygulamaları 

1. Fizyolojik Müdahaleler 

Preterm bebekleri total oral beslenme yolcu-
luğunda destekleyecek yöntemlerden bir ta-
nesi fizyolojik müdahale yöntemleridir. Fiz-
yolojik müdahale yöntemlerine örnek olarak 
besleyici olmayan emme, oral stimülasyon, 
kombine oral-motor müdahaleler, kolostrum-
la ya da anne sütüyle ağız bakımı uygulama-
ları gösterilebilir. 

Garber (2013:122), prematüre bebeklerin 
beslenme performansını kolaylaştırmada en 
etkili kanıta dayalı fizyolojik müdahale yön-
temlerinin besleyici olmayan emme ve oral 
stimülasyon olduğunu bildirmektedir.  
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1.1. Besleyici Olmayan Emme (Nonnut-
ritive Sucking-NNS)

Preterm bebeklerde besleyici olmayan emme 
uygulaması, emme deneyimini artırarak bes-
leyici emme başarısını geliştirmeyi amaçla-
yan bir yöntemdir (Foster et al., 2016:5). NNS, 
genellikle bir emzik kullanılarak gavajla bes-
lenme öncesinde, sırasında ya da sonrasında 
uygulanabilir (Gennattasio et al., 2015). Me-
deiros (2011:57), eldivenli bir parmak ya da 
boşaltılmış anne memesinin emzirilmesinin 
de NNS yöntemi olarak kabul edilebileceğini 
bildirmektedir.  Preterm bebeklerde gavajla 
beslenmeden total oral beslenmeye geçişte 
NNS’nin etkilerinin araştırıldığı kanıt düzeyi 
yüksek pek çok çalışma bulunmaktadır.

Efe ve Savaşer (2005:57) preterm yenidoğan-
larda gavajla beslenme sırasında yalancı em-
zik kullanımının total oral beslenmeye geçiş 
süresine etkisini belirlemek amacıyla deney-
sel olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında, 
yalancı emzik uygulanmasının total oral bes-
lenmeye geçişi hızlandırdığını, kilo alımını 
artırdığını ve hastanede kalma süresini de kı-
salttığını bulmuşlardır.

Lau ve Smith (2012:269), gavajla beslenme 
sırasında ve tüpten anne memesine veya bi-
berona geçiş aşamasında NNS’nin emme 
davranışını geliştirdiğini ve enteral besinle-
rin sindirimini düzenlediğini bildirmişlerdir. 
Kirk ve arkadaşları (2007:572), NNS’nin alı-

nan besin miktarını artırdığını saptamışlardır. 
Puckett ve arkadaşları (2008:623), NNS’nin 
preterm bebeklerde kilo alımını artırdığını, 
hiçbir iş yükü ve zorluğu olmayan basit bir 
uygulama olduğunu rapor etmişlerdir. 

Moreira ve arkadaşları (2014:1187), besleyi-
ci olmayan emmenin bebeğin üzerinde sakin-
leştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahip oldu-
ğunu, ağlama süresini kısalttığını bildirmek-
tedirler. Pinelli ve Symington (2005:3-37) 
ise,  NNS uygulaması ile preterm bebeklerin 
gavajla beslenmeleri sırasında ve sonrasında 
tepkisel davranışlarının azaldığını, daha hızlı 
sakinleşerek uykuya daha rahat daldıklarını 
belirtmişlerdir. 

Konu ile ilgili yapılan cochrane meta anali-
zinde (2016:16) ise, NNS’nin gavajla bes-
lenme süresini ve hastanede kalış süresini 
kısalttığı, besinlerin sindirimini hızlandırdığı 
yönünde kanıtlar sunulmuştur. Meta analiz-
de, NNS’nin kilo alımını etkilemediği bildi-
rilmiştir. Araştırma sonucunda besleyici ol-
mayan emmenin preterm bebeklerde fizyolo-
jik stabiliteyi artıran, beslenmeyi destekleyen 
etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır 
(Foster et al., 2016:16).

Asadollahpour ve arkadaşları (2015:1) 26-32. 
gestasyon haftasında doğan preterm yenido-
ğanlarda emzik ve oral stimülasyon uygu-
lamasının bağımsız oral beslenmeye geçişe 
etkisini randomize kontrollü bir çalışma ile 
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araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, iki 
yönteminde gavajla beslenme süresini ve 
taburculuk süresini kısalttığını, kilo alımını 
artırdığını, olumlu beslenme deneyimi ka-
zandırdığını ancak emzik yönteminin oral 
stimülasyona kıyasla daha etkili bir yöntem 
olduğunu belirlemişlerdir.  

1.2. Oral Stimülasyon

Oral stimülasyon yöntemi, bireyselleştiril-
miş, planlı bir dizi oral-perioral uyarım mü-
dahalesi ile oral ve perioral yapılara bir par-
mak ve daha sonra emzik ile uyaran verilerek 
uygulanan bir bakım müdahalesidir (Grenee 
et al., 2016:23-24). Literatürde en çok uygu-
lanan oral stimülasyon programının “Fucile 
protokolü” olduğu bildirilmektedir (Grenee 
et al., 2016:23; Fucile et al., 2012:345-50). 
Fucile protokolü, preterm bebekte her gavaj-
la besleme öncesinde (15-30 dakika önce), 
supine pozisyonunda, 12 dakika oral perioral 
uyarı (yanaklar, dudaklar, çene, diş etleri ve 
dil dahil olmak üzere)  ve sonrasında 3 da-
kika besleyici olmayan emme (emzik) giri-
şimi ile emme ve oromotor koordinasyonun 
desteklenmesi uygulamasıdır (Fucile et al., 
2002:232). 

Yapılan literatür taraması sonucunda oral sti-
mülasyon yönteminin eğitimli bir hemşire, 
fizyoterapist, konuşma terapisti ve hatta ebe-
veynlere verilen eğitim sonrasında anneler 
tarafından bile uygulanabilen bir müdahale 

yöntemi olduğu anlaşılmaktadır (Asadollah-
pour et al., 2015:2; Bala et al., 2016:36; Gre-
nee et al., 2016:8).

Preterm bebeklerde oral stimülasyon yön-
temi ile gavajla beslenmeden total oral bes-
lenmeye geçişin desteklenebileceği ile ilgili 
pek çok araştırma bulunmaktadır (Fucile et 
al., 2002:232; Fucile et al., 2005:158; Lau 
and Smith, 2012:269; Garber, 2013:122; 
Asadollahpour et al., 2015:1-4; Bala et al., 
2016:36-39; Grenee et al., 2016:15). Litera-
türde preterm yenidoğanlara erken dönemde 
uygulanan oral stimülasyon yöntemi ile pre-
term bebeklerde total oral beslenmeye geçiş 
becerisinin ve emme-yutma-solunum koor-
dinasyonunun geliştirebileceği (Fucile et al., 
2002:233; Fucile et al., 2005:158-159; Fucile 
et al., 2011:4-6; Lau and Smith, 2012:269), 
alınan besin miktarının artırabileceği (Fucile 
et al., 2002:233-234), emzirme oranlarının 
yükseltebileceği (Pimenta et al., 2008:423; 
Gennattasio et al., 2015:101) bildirilmektedir.

Greene ve ark. (2016:23) yaptıkları Cochrane 
meta analiz çalışmasında, gavajla beslenen 
preterm bebeklerde beslenme öncesinde, sı-
rasında ve sonrasında uygulanan oral stimü-
lasyon uygulamasının, emme ve oromotor 
koordinasyonu geliştirdiğini, hem erken ba-
ğımsız beslenmeye geçiş hem de taburcu-
luk zamanını olumlu anlamda iyileştirdiğini 
bildirmişlerdir. Çalışmada uygulamanın, 28. 
gestasyon haftasındaki preterm bebeklerde 



98

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
July - August - September Issue: 28 Summer Term Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Temmuz – Ağustos – Eylül Sayı: 28 Yaz Dönemi Yıl: 2018 

ID:392 K:492
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

dahil olmak üzere preterm yenidoğanlarda 
uygulanabilecek bir müdahale olduğu bildi-
rilmektedir. 

1.3. Kombine Oral-Motor Müdahaleler

Literatürde, kombine olarak kullanılan yön-
temlerin total oral beslenmeye geçiş sürecin-
de etkili olduğu belirtilmektedir. Bertoncelli 
ve arkadaşları (2012:1-5) prematüre bebekle-
re uygulanan emzik ve oral motor müdahale 
kombinasyonlarının, tek başına emzik veya 
oral-duyusal müdahaleye göre emme-solu-
num-yutma koordinasyonunu geliştirme ve 
bağımsız oral beslenmeye geçiş süresini kısalt-
mada daha başarılı olduğunu belirtmişlerdir. 

Fucile ve arkadaşları (2011:829), oral sti-
mülasyon + taktil/kinestetik stimülasyonun 
kombine uygulandığı müdahalelerin bağım-
sız oral beslenmeye geçiş ve beslenme bece-
rilerini geliştirmede olumlu etkisinin olduğu-
nu saptamışlardır. 

Rocha ve arkadaşları (2007:387), 26-32. ges-
tasyon haftasında doğan preterm bebeklerde 
her beslenme öncesinde besleyici olmayan 
emme yöntemi ile kombine olarak duyusal-
motor-oral stimülasyon müdahalelerini uy-
gulamış ve araştırmanın en önemli çıktısının 
girişim grubunun lehine erken taburculuk ol-
duğunu belirlemişlerdir.

White-Traut ve arkadaşları (2002:168) yap-
tıkları randomize kontrollü çalışmalarında 

beslenmeden önce 15 dakika uygulanan işit-
sel, taktil, görsel ve vestibüler müdahalenin, 
beslenme sırasındaki uyanıklık durumunu 
artırıp, olumlu nörodavranışsal çıktılar oluş-
turduğunu ve yöntemin beslenmeyi destek-
lemek amacıyla kullanılabilecek bir girişim 
olabileceğini bildirmişlerdir. 

1.4. Ağız Bakımı

Gavajla beslenmeden total oral beslenme-
ye geçiş sürecinde destekleyici bir müda-
hale olarak uygulanabilecek yöntemlerden 
biri de anne sütü ile ağız bakımıdır. Anne 
sütü ile ağız bakımı, trofik beslenmeyi sağ-
lamakla beraber oral motor ve gastrointes-
tinal organizasyonun gelişmesinde de fayda 
sağlamaktadır (White and Parnel, 2013:191; 
Savaşer, 2008:234; Çay ve Geylani, 2015:42; 
Kültürsay ve ark., 2014:25). Çay ve Geyla-
ni (2015:42), birkaç damla kolostrumla ya 
da anne sütüyle yapılan ağız bakımının tro-
fik beslemeyi sağladığını, Lubbe ve Honours 
(2017:4) ise trofik beslemenin sindirim hor-
monlarını stimüle ederek ve gastrointestinal 
matürasyonu hızlandırarak, pozitif uyarı sağ-
layarak total oral beslenmeye geçiş süresini 
kısalttığını bildirmektedirler. White ve Par-
nell (2013:191) gavajla beslenmeden bağım-
sız oral beslenmeye geçişte ön beslenme stra-
tejilerinin uygulanmasını tavsiye etmektedir. 
Tavsiye ettikleri ön beslenme stratejilerinden 
biri de kolostrum ya da anne sütü ile ağız 
bakımıdır. Diğer tavsiyeleri ise, boşaltılmış 
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anne memesinin emzirilmesi, dudaklara ve 
yanağa uyaran verilmesi ve kanguru bakımı-
dır.  Aynı çalışmada gavajla besleme sırasın-
da ise, besleyici olmayan emme ve kanguru 
bakımının total oral beslenmeye geçişi des-
tekleyici girişimler olduğu bildirilmiştir. 

Froh ve arkadaşları (2015:522) çalışmala-
rında annelerin ağız bakımı müdahalesi için 
sütlerini sağmaları uygulamasının, ebeveyn-
ler için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu-
ğunu saptamışlardır. Froh ve arkadaşları bu 
sonucun, annelerin bebekleri için süt tedarik 
etmeleri ve böylece bebeğin bakımına daha 
aktif katılmalarından kaynaklanabileceğini 
ileri sürmüşlerdir.  Bu çalışma, anne sütü ile 
yapılan ağız bakımının maternal bağlanmayı 
arttırabilecek, emzirme süresini olumlu etki-
leyebilecek bir yöntem olabileceğini düşün-
dürtmektedir. Bu konuda daha fazla çalışma 
yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

2. Gelişimsel Bakım Yaklaşımları

Gavajla beslenen preterm bebeklerde total 
oral beslenmeye geçişi destekleyici bir baş-
ka yöntem de bireyselleştirilmiş gelişimsel 
bakım yaklaşımları ile preterm yenidoğa-
nın desteklenmesi uygulamalarıdır.  Yapılan 
randomize kontrollü çalışmalarda gelişimsel 
bakım uygulanan bebeklerin kontrol grubu 
bebeklere göre kilo alımlarının fazla olduğu, 
olumlu nörodavranışsal çıktılarının bulundu-
ğu, bebeğin üzerinde sakinleştirici ve rahatla-

tıcı bir etkiye sahip olduğu, anne bebek etki-
leşimini güçlendirip, anne sütü ile beslenme 
süresini artırdığı yönünde kanıtlar bildiril-
mektedir (Conde-Agudelo ve Diaz-Rossello, 
2016:2; Johnston ve ark., 2009:51; Karakoç 
ve Çiğdem, 2008:1-10; White and Parnell, 
2013:189-197).

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri preterm be-
bekler için pek çok çevresel stresöre maruz 
kalabildikleri ortamlardır. Çevresel stresörler 
ise, bebeğin daha fazla enerji harcamasına 
neden olabilmektedir. Preterm bir bebek için 
enerji, büyüme-gelişme ve dış dünyaya uyum 
için gereklidir. Bu nedenle de bireyselleşti-
rilmiş gelişimsel bakım yaklaşımı enerjinin 
minimum düzeyde kullanılması, mümkün 
olduğunca büyüme-gelişme için kullanılmak 
üzere depolanması ve yenidoğanın iyilik hali-
nin artırılması açısından önemli ve gereklidir 
(Karakoç ve Çiğdem, 2008:9).

Karakoç ve Çiğdem (2008:1-10) preterm be-
beklerde biberonla beslenmeye geçiş sırasın-
da uygulanan geleneksel ve gelişimsel bakım 
yöntemlerini karşılaştırmışlardır. Bireyselleş-
tirilmiş destekleyici gelişimsel bakım yönte-
mi ile müdahale ettikleri pretermlerin vücut 
ağırlıklarının daha fazla arttığını ve daha er-
ken taburcu olduklarını saptamışlardır.

YYBÜ’nde ninni dinletisi uygulamasının 
çevresel stresörleri ve olumsuz sesleri mas-
keleyerek yenidoğanı rahatlatıcı bir etkiye 
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sahip olduğu savunulmaktadır. Yıldız ve Arı-
kan (2015:644) 90 preterm bebek üzerinde 
NNS ve ninni uygulamasının kontrol grubu-
na göre total oral beslenmeye ve emme ba-
şarısına etkisini araştırdıkları çalışmalarında, 
emzik verilen grubun total oral beslenmeye 
en erken geçen grup olduğunu, onu ninni din-
letilen grubun izlediğini en son kontrol gru-
bunun bağımsız oral beslenmeye geçtiğini 
saptamışlardır.  Çalışma sonucuna göre, pre-
term bebeğe gavajla besleme sırasında emzik 
vermek ve ninni dinletmek emme başarısı ve 
vital bulguları (nabız ve oksijen satürasyonu) 
olumlu etkilemektedir.

Bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım yöntem-
lerinden biri de pozitif kokulu materyallerle 
(anne sütü kokusu, anne kokusu) preterm ye-
nidoğanların desteklenmesi uygulamasıdır. 
Neonatoloji hemşireliği derneği tarafından 
hazırlanan “Bebeğinizin Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesinde ve Evde Bakımı” el kitap-
çığında (2014:16), ebeveynlere bebeklerinin 
yanında bir göğüs pedi bırakmaları ve bebek-
lerinin anne sütü kokusu ve dolayısıyla kendi 
kokularını alabilmeleri tavsiye edilmektedir. 
Yıldız ve arkadaşları (2011:268), prematüre 
bebeklerde gavajla beslenmeden total oral 
beslenmeye geçişte anne sütü kokusunun et-
kinliğini değerlendirdikleri çalışmalarında, 
anne sütü kokusu ile yapılan uyarının total 
oral beslenmeye geçişi hızlandırdığı ve has-
tanede kalış süresini yaklaşık dört gün kısalt-

tığını belirlemişlerdir. Bingham ve arkadaşla-
rı (2007:72), yaptıkları pilot çalışmayla anne 
sütü kokusunun besleyici olmayan emme 
davranışını güçlendirdiğini bildirmişlerdir. 
Kardaş (2012:39-47), anne kokusu ve flek-
siyon pozisyonu girişimlerinin (n:92) prema-
türe bebeklerin fizyolojik belirtiler, büyüme 
ve hastanede kalış sürelerine etkilerini araş-
tırdığı çalışmasında, YYBÜ’nde anne koku-
su yönteminin rutin olarak kullanılabilecek 
bir uygulama olduğunu bildirmiştir. Kardaş 
(2012:39-47) araştırmasında, anne kokusu 
alan grupta kontrol ve fleksiyon grubuna göre 
hastanede kalış süresi, taburculuk ağırlığı ve 
boy uzunluğu gibi büyüme parametrelerinde 
anlamlı farklılık olduğunu saptamıştır. 

Gavajla beslenme sırasında uygulanabilecek 
başka bir iyi bakım uygulaması da kanguru 
bakımıdır. Conde-Agudelo ve arkadaşları  
(2003) sistematik derleme niteliğinde olan 
çalışmalarında, kanguru bakımının bebeğin 
anneyi keşfetmesini kolaylaştıran ve anne 
sütü, anne kokusu gibi pozitif koku duygusu 
sağlayan bir uygulama olduğunu bildirmiş-
lerdir. Kanguru bakımının öneminin vurgu-
landığı güncel bir cochrane meta analizinde 
(2016), kanguru bakımının ebeveyn-bebek 
arasındaki bağlanmayı ve duygusal yakın-
laşmayı sağladığı, bebeğin büyümesi ve em-
zirme başarısı üzerine de olumlu etkilerinin 
olduğu, taburculuk ve postmenstrüel 40-41. 
haftalardaki mortalite riskini azalttığı, nazo-
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komiyal enfeksiyon, sepsis ve hipotermiyi 
azaltarak hastanede yatış süresini kısalttığı 
yönünde kanıtlar bildirilmiştir (Conde-Agu-
delo ve Diaz-Rossello, 2016:2). 

Kanguru bakımı ile ilgili başka bir çalışmada 
ise, 32-36. gestasyon haftasında 90 preterm 
bebekte kanguru bakımının etkisi araştırılmış 
ve kanguru bakımının erken dönemde aileyi 
bebeklerinin bakımına katarak maternal bağ-

lanmayı güçlendirdiği, emzirmeyi olumlu 
yönde etkilediği belirlenmiştir (Johnston ve 
ark., 2009:51).

Gavajla beslenme sırasında uygulanabile-
cek gelişimsel bakım yaklaşımları;

 Beslenme isteğine uygun, açlık ve emme 
isteği doğrultusunda beslenmenin planlanma-
sı, uygulanması ve bebeğin stres ve yorgun-
luk ipuçlarının takip edilmesi (Şekil 1),

Şekil 1. Yenidoğanda Açlık İpuçları ve Stres Belirtileri

*White and Parnell, 2013:191

 Çevresel stresörlerin azaltılması (gürül-
tü, parlak ışık vb) ve preterm bebeğin anne 
sütü kokusu, anne sesi ve ninni dinletisi ile 
desteklenmesi,

 Bebeğin beslenme sırasında kucağa alın-
ması, yarı dik pozisyonda küçük hacimlerle 
beslenmesi, beslenme sırasında battaniye ya 
da kundakla hafifçe sarmalanması, 

 Kanguru bakımı verilmesi, 

 Beslenme sonrasında gazının çıkarılma-
sı ve prone pozisyonunda yatırılması olarak 
sayılabilir (Erkut ve Yıldız, 2017: 272; Ka-
rakoç ve Çiğdem, 2008:1-10; Thoyre et al., 
2016:208; White and Parnell, 2013:189-197).

3. Ebeveynleri Destekleyici Bakım Uy-
gulamaları
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Preterm doğumun, maternal bağlanmayı 
olumsuz etkilediği çalışmalarla gösterilmiş-
tir (Ritchie, 2002:76; Erci, 2010:53-63; Taş 
ve Turgut, 2013:119). Ebeveynlerin preterm 
doğumun yarattığı travmatik koşullara adapte 
olma becerisinin ve erken oluşturulan ebe-
veyn-bebek ilişkisinin kalitesinin, bebeğin 
sonraki yaşamındaki nörogelişimsel çıktılar-
la ilişkili olduğu savunulmaktadır (Ritchie, 
2002:76; Taş ve Turgut, 2013:119; Büyükka-
yacı, 2009:73). 

Ebeveynlerin bebeğine bakım verme dene-
yimlerinin ve sosyal iletişim kurma beceri-
lerinin geliştirilmesine yönelik uygulama-
lar erken dönemde maternal bağlanmanın 
oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bu 
bağlamda, YYBÜ’nde çalışan sağlık bakım 
profesyonelleri ebeveynlerin bebeklerinin 
bakımını üstlenmede özgüvenlerini artıracak, 
onları cesaretlendirecek, bebekleri ile olum-
lu ilişki kurmasını güçlendirecek girişimle-
ri planlamalı ve uygulamalıdır. Hemşireler, 
YYBÜ’nde ebeveynlerin bebeğini tutması, 
bakım vermesi, beslemesi ve gözlemleme-
si konusunda fırsat sunmalıdır. Böylelikle, 
ebeveynlerin öz güvenleri, bebeğin verdiği 
tepkileri okumadaki yetenekleri ve bebeğin 
davranışlarına uygun cevap verme becerileri 
artırılacaktır (Eras ve ark., 2013:99).

YYBÜ’nde gavajla beslenen preterm bebek-
lerde ebeveynleri destekleyici bakım uygula-
maları; 

 Ebeveynlerin bebeklerini besleyebilme-
leri konusunda desteklenmesi ve cesaret-
lendirilmesi, 

 Laktasyonun devam ettirilmesine yöne-
lik destek ve kurumsal alt yapı oluşturul-
ması,

 Aile sürecinin devam ettirilmesi ve ai-
leyle işbirliği yapılmasına yönelik uygu-
lamaların artırılması olarak sıralanabi-
lir (Özkan ve Taş Aslan, 2018:162-163; 
Touzet et al., 2016:7; Ritchie, 2002:76; 
White and Parnell, 2013:191).

4. Eğitim Müdahaleleri

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir be-
beğin beslenmesi multidisipliner işbirliğini 
gerektirir. Bebeğin beslenmesinde hekim, 
hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, konuşma 
terapisti gibi pek çok sağlık bakım profesyo-
neline ve ebeveynlere görevler düşmektedir 
(Touzet et al., 2016:1-9).

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kanıta 
dayalı beslenme rehberlerinin ve yenidoğa-
nın oral beslenmeye hazır olduğunu ölçen bir 
değerlendirme aracının kullanılması hem be-
beklerin hem de ailenin hastane deneyimini 
en iyi hale getirebilir, anne sütü ile beslen-
me süresini ve bakım memnuniyeti artırabi-
lir (Kirk et al., 2007:572-573; Thoyre et al., 
2016:204-211; Grenee et al., 2016:15; Pickler 
et al., 2015:1; Lubbe and Honours, 2017:1-
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9; Foster et al., 2016:1-56; Gennattasio et al., 
2015:97-99).  

Watson ve McGuire (2016:1-33) yaptıkları 
sistematik derlemede, preterm bebeklerin aç-
lık ve doymuşluk ipuçlarına yönelik (duyarlı, 
ipucu tabanlı veya bebek liderliğindeki bes-
lenme), planlı, bireyselleştirilmiş uygulanan 
beslenme protokolünün bebeklerin ve ebe-
veynlerin beslenme konusundaki deneyim ve 
memnuniyetlerini artırdığını bildirmişlerdir. 
Bununla birlikte çalışmada beslenme proto-
kolü uygulanmasının, bebeklerin bağımsız 
oral beslenme, besin alımı ve büyüme oranla-
rını artırarak daha erken hastaneden taburcu 
olma olanağı sağladığı da belirtilmiştir.  

Touzet ve arkadaşları (2016:1-9), YYBÜ’nde 
çalışan hemşirelere modüler eğitim yönte-
miyle yenidoğanın beslenmesi konusunda 
eğitim vermişler ve eğitimin etkinliğini de-
ğerlendirmişlerdir.  Araştırmada, beslenme 
yöntemleri,  beslenme protokolleri, beslenme 
ipuçları ve yenidoğanın beslenmeye hazır ol-
duğunu ölçen bir ölçeğin tanıtılması ve bes-
lenmeyi destekleyici yöntemler konusunda 
altı aylık bir eğitim programı uygulanmıştır. 
Eğitimde konferans ve interaktif laboratuvar 
eğitimi uygulanmıştır. Altıncı ayın sonunda, 
interaktif laboratuvar eğitimi sonrası yenido-
ğan beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri an-
lamlı şekilde yüksek bulunmuştur. 

Sağlık profesyonellerine ve ebeveynlere ve-
rilebilecek eğitim müdahaleleri şöyle sırala-
nabilir:

 Preterm yenidoğanın fizyolojik stabili-
zasyonu, açlık ipuçları ve stres belirtile-
rinin tanılanması eğitimi,

 Standartlaştırılmış bireyselleştirilmiş 
beslenme protokolleri konusunda eğitim,

 Laktasyonun devam ettirilmesine yöne-
lik eğitim (Touzet et al., 2016:7;  Whi-
te and Parnell, 2013:190; McCain et al., 
2001:374).

SONUÇ 

Preterm bebeklerin gavajla beslenme sırasın-
da iyi bakım uygulamaları ile desteklenmesi 
preterm bebek beslenmesinde önemli bir yere 
sahiptir. Beslenme deneyiminin kalitesinin 
artırılması,  bağımsız oral beslenmeye geçi-
şin hızlandırılması konusunda oldukça değer-
li uygulamalardır. Preterm bebeklerde gavaj-
la beslenmeden total oral beslenmeye geçişin 
desteklenmesi, beslenme becerisinin etkin 
ve güvenli bir şekilde başlatılması, yenido-
ğan ve ailenin beslenme yönetimi konusunda 
güçlendirilmesi hususunda pediatri hemşire-
lerine önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Bu bağlamda, pediatri hemşirelerinin ve ebe-
veynlerin fizyolojik müdahaleler, gelişimsel 
bakım uygulamaları, ebeveynleri destekleyici 
bakım uygulamaları ve eğitim müdahaleleri 
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gibi kanıt temelli bakım uygulamaları konu-
sunda farkındalıklarının artırılması yenidoğa-
nın sağlığının geliştirilmesi açısından son de-
rece önemlidir. Ülkemizde konu ile ilgili ku-
rumsal alt yapı oluşturulmasına, kanıt temelli 
rehberler hazırlanmasına, total oral beslen-
meye geçişin ipucu tabanlı ve bireyselleştiril-
miş olarak yönetilmesine ve pretermin total 
oral beslenmeye geçişe hazır olduğunu ölçen 
bir değerlendirme aracının YYBÜ’lerinde 
standart formlar arasında kullanılmasına ge-
reksinim bulunmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Whereas optimal feeding of preterm infants ensures that compli-
cations are avoided that could result from a lack of metabolic control and nutrition in the short 
run, it also prevents neurological problems and allows the newborn to catch up with the growth 
and development of its genetic potential in the long term (Puntis, 2006: 192). However, acqui-
sition of a safe and effective feeding skill is a very complex process. Cardiorespiratory, gastro-
intestinal, and neurodevelopmental maturity must be available for this. skill (Lemons, 2001:7; 
Kirk et al., 2007:572-573; Howe and Wang, 2013:405; Bache et al., 2014:126; Gennattasio et 
al., 2015:97-99). The lack of coordination between sucking-swallowing-respiration, especially 
for preterm infants born before the 32nd gestational week, results in significant delays in tran-
sition to independent oral feeding and causes newborn feeding to be carried out by gavage or 
parenterally. (Fucile et al., 2011:829-830). Aim: To raise awareness of good-care practices that 
increase the quality of the feeding experience in preterm infants and to support safe and effec-
tive transition from gavage feeding to total oral feeding. To create a guide that nurses working 
with newborns can use to improve the health of preterm newborns, we reviewed the literature 
on the subject. Findings: Reaching independent oral feeding is an important stage for preterm 
infants and is an important discharge criterion that indicates the health and maturity of preterm 
babies (Stade and Bishop, 2002:74; AAP, 2008:1119-26; Crowe et al., 2012:2; Lubbe and Ho-
nours, 2017:1). Failure to achieve independent oral feeding often prolongs the hospital stay, 
leading to bed occupation and increased health costs (Fucile et al., 2002: 230). The delay in 
independent oral feeding is also a source of stress for preterm infants and their families (Thoyre, 
2007:366-376; Thoyre et al., 2016:204). Early nutritional support in preterm infants promotes 
neurological and cognitive development (Schneider and Garcia-Rodenas, 2017:1). Independent 
oral feeding also provides a basis for emotional development, social learning, and maternal 
attachment to the infant (Harding, 2009: 636). Although gavage feeding is a good method for 
preterm infant feeding, it fails to provide emotional experience and oral satisfaction; it is also 
a way for infectious agents be ingested (Harding, 2009:636; Fucile et al., 2011:830; Gennat-
tasio et al., 2015:97). Therefore, it is important that preterm newborns be supported in their 
transition to total oral feeding and that independent oral feeding be started as soon as possible. 
Physiological intervention methods in preterm infants, developmental care approaches, paren-
tal supportive care practices, educational interventions, and the transition from gavage feeding 
to total oral feeding can be supported and emphasized in meta-analyses and randomized cont-
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rolled studies. Among physiological intervention methods are non-nourishing sucking practices 
(a pacifier, a gloved finger breastfeeding when breasts are empty of milk, a pacifier along with 
music, the mother’s voice, a lullaby) (Efe and Savaşer, 2005:57; Medeiros et al., 2011:57; Fos-
ter et al.,  2016:5; Greene et al., 2016:6). Other methods include oral stimulation (Bache et al., 
2014:125; Fucile et al., 2011:830; Garber, 2013:111) combined with oral motor interventions 
(oral stimulation and a pacifier, oral stimulation and tactile or kinesthetic stimulation) (Gennat-
tasio et al., 2015:95; Harding, 2009:636; Lubbe and Honours,  2017:1). Other oral interventions 
can be performed with a few drops of colostrum or mother milk (Touzet et al., 2016:1-9; White 
and Parnell, 2013:190). Individualized developmental care approaches that can be applied in 
the transition from gavage feeding to total oral feeding are reduction of the environmental stres-
sors; wrapping, positioning (Karakoç and Çiğdem, 2008:1-10; Pinelli and Symington, 2005:3-
37; Touzet et al., 2016:1-9; White and Parnell, 2013:190); experiencing the mother’s smell or 
breast milk (Yıldız et al., 2011:265); and kangaroo care (Conde-Agudelo and Diaz-Rossello, 
2016:2; White and Parnell, 2013:190). Further, planning and feeding according to the hunger 
indications of the newborn, monitoring the infant’s symptoms of stress and fatigue, feeding by 
small amounts, helping the infant release any gas after feeding, and putting the infant in a prone 
position are helpful interventions. Supportive care applications for parents are an important way 
to support preterm babies during their total oral feeding process. Published reports confirm that 
effective interventions in the transition to independent oral feeding are supporting and encou-
raging parents to feed their babies; establishing institutional facilities for maintaining lactation; 
and proving instructions on practices for continuation of the family process and coordination 
with family (Touzet et al., 2016:7; White and Parnell, 2013:190; McCain et al., 2001:374). Fee-
ding a baby in the newborn intensive care unit (NICU) requires multidisciplinary collaboration. 
Parents and health care professionals, e.g., physicians, nurses, dieticians, physiotherapists, and 
speech therapists, have individual specialized responsibilities for feeding infants in the NICU 
(Touzet et al., 2016: 1-9). Educational interventions that can be provided to health professionals 
and parents include physiological stabilization of preterm newborns, training for identifying 
hunger and stress symptoms, standardized individualized nutrition protocols, and assistance 
with continuing lactation (Touzet et al., 2016: 7). Supporting preterm infants with various good 
care practices during their total oral feeding process can have a positive effect on shortening 
the time for transition to independent oral feeding, the infants having a shorter hospital stay, 
and thereby, reduction of health care costs (Puckett et al., 2008:623-8; Yıldız ve ark., 2011:265; 
Pickler et al., 2015:1; Gennattasio et al., 2015:96-104). In addition, this support can increase the 
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level of daily weighing and rates of discharge from hospital; it offers advice on breastfeeding, 
food intake, quality of care, and increases parental care satisfaction. (Karakoç and Çiğdem, 
2008:8; Greene et al., 2016:1-74; Thoyre et al., 2016:204-211; Watson and McGuire, 2016:1-
33; Lubbe and Honours, 2017:1-9; Yıldız and Arıkan, 2012:644). Conclusion: Pediatric nur-
ses have important responsibilities in supporting transition from feeding gavage to total oral 
feeding, providing effective and safe feeding skills, strengthening the infant, and supporting 
the family with nutrition management. Therefore, raising awareness of pediatric nurses and 
parents of the newborns on evidence-based care practices, such as physiological interventions, 
developmental care practices, parental supportive care practices, and educational interventions 
is crucial to the health of the newborn. In Turkey, there is an unmet need for an institutional 
infrastructure for feeding newborn infants, for preparing evidence-based guidelines, and for 
managing the transition to total oral nutrition in an evidence-based and individualized manner. 
An assessment instrument should be developed and included with other standard forms in NI-
CUs that measure whether the infant is ready for transition to oral nutrition.


