Μητρικός Θηλασμός
Ο κεηξηθό ζειαζκόο είλαη έλα απνθιεηζηηθό πξνλόκην ηεο κεηέξαο θαη δελ
ζπκβαίλεη ηπραία ζηε δσή ηεο. Δηδηθέο νξκόλεο πνπ παξάγνληαη ζηηο
σνζήθεο είλαη ππεύζπλεο γηα ηηο κεηαβνιέο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
καζηνύ γηα ηε ιεηηνπξγία παξαγσγήο γάιαθηνο. Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ
κεηξηθνύ ζειαζκνύ είλαη αλεθηίκεηα θαη θαλέλα ηερλεηό γάια όζν θαη αλ
ππνζηεξίδεηαη όηη πξνζνκνηάδεη ζην κεηξηθό δελ κπνξεί λα ην
αληηθαηαζηήζεη. Μεξηθά από ηα πιενλεθηήκαηα είλαη θαη ηα παξαθάησ:
Ιδαληθή ζύλζεζε γηα ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ
Έηνηκα αληηζώκαηα
Αύμεζε επηβίσζεο ησλ πξόσξσλ λενγλώλ
Άζεπηεο ζπλζήθεο
Σσζηή ζεξκνθξαζία
Αύμεζε ηνπ δείθηε λνεκνζύλεο
Ψπρηθή πγεία ιόγσ ςπρηθνύ δεζκνύ κεηέξαο-λενγλνύ
Αιιά θαη γηα ηε κεηέξα έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, όπσο:
Ταρεία παιηλδξόκεζε ηεο κήηξαο
Μείσζε ηνπ θηλδύλνπ γηα θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη ηνπ ελδνκήηξηνπ
Φπζηθή αληηζύιιεςε
Δύθνιε απώιεηα βάξνπο
Οηθνλνκία
Βέβαηα, είλαη πνιύ ζεκαληηθό νη κεηέξεο λα είλαη ελεκεξσκέλεο γηα ηελ
ηερληθή ηνπ ζειαζκνύ, ώζηε λα κπνξνύλ λα έρνπλ έλαλ επηηπρεκέλν
ζειαζκό θαζώο θαη λα δίλνπλ πξνζνρή ζηνπ θαλόλεο πγηεηλήο. Δπίζεο, ζα
πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ε ζίηηζε ηνπ βξέθνπο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο
δηαηξνθηθέο ηνπ αλάγθεο, ηελ όξεμε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζην
θαγεηό. Μεγάιε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζηα θάξκαθα, ζηηο ζπλήζεηεο θαη
ηε δηαηξνθή ηεο γπλαίθαο πνπ ζειάδεη. Δίλαη ζπάληεο νη παξελέξγεηεο ζην
λενγλό, παξόια απηά ρξεηάδεηαη πξνζνρή θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ
θαξκάθσλ ζηε ζειάδνπζα.
Κη επεηδή ν ζειαζκό είλαη κηα ελζηηθηώδεο θαηάζηαζε, νη ςπρνινγηθέο
επηπηώζεηο πνπ έρεη ζηε κεηέξα αιιά θαη ζην παηδί είλαη πνιύ ζεκαληηθέο.
Τν βξέθνο πνπ δελ έρεη ηθαλνπνηήζεη ηηο ελζηηθηώδεηο αλάγθεο ηνπ
ζειαζκνύ θαη ηεο επαθήο κέζσ ηνπ ζειαζκνύ κε ηε κεηέξα έρεη κεγάιε
πξνδηάζεζε λα αλαπηύμεη κεγαιώλνληαο λεύξσζε.
Γηα απηό είλαί ρξένο όισλ καο λα πξνάγεηαη ν κεηξηθόο ζειαζκόο κε ηνλ
θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Να έρνπκε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζειαζκό
θαηαλνώληαο ηα ακέηξεηα πιενλεθηήκαηά ηνπ.
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