Δεκαπένηε λανθαζμένες οδηγίες που βλάπηουν ηο θηλαζμό

Ο ζειαζκφο απνηειεί κηα πξαθηηθή γηα ηελ νπνία φινη – επαγγεικαηίεο πγείαο, εηδηθνί θαη κε,
θίινη θαη ζπγγελείο – έρνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, απφςεηο φκσο πνπ ζπρλά αληηθξνχνπλ ε κία
ηελ άιιε θαη θέξλνπλ ηε ζειάδνπζα κεηέξα ζε ζχγρπζε. Δίλνληαη ζπρλά παξαπιαλεηηθέο
ζπκβνπιέο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε δηαθνπή ηεο γαινπρίαο. Δπζηπρψο ην
επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο γαινπρίαο, παξφηη γεκάην κε ζχγρξνλεο αλαθαιχςεηο θαη
ηεθκεξησκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, δελ έρεη θηάζεη ζηα απηηά ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο – καηεπηήξσλ, παηδηάηξσλ, καηψλ, λνζνθφκσλ – , ζεκαληηθψλ δειαδή
αλζξψπσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ ζειαζκνχ. Ωο απνηέιεζκα, πνιιέο απφ ηηο
επηθξαηνχζεο αθφκα νδεγίεο πνπ παξέρνληαη πξνο ηηο ιερψλεο, ζηα καηεπηήξηα ή θαη
αξγφηεξα, είλαη αλαθξηβείο, κε έγθπξεο, μεπεξαζκέλεο θαη επηζηεκνληθά κε ηεθκεξησκέλεο. Αο
αλαθέξνπκε κεξηθέο:
1ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Με ζειάδεηο θαηά ηηο πξώηεο 2-3 εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ,
γηαηί δελ έρεηο αθόκα γάια.
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Γηα λα μεθηλήζεη ε γαινπρία, είλαη ζεκαληηθφ ν ζειαζκφο λα μεθηλήζεη
θαηά ηελ πξψηε ψξα απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ θαη λα ζπλερηζηεί ειεχζεξα, ζπρλά,
αλάινγα κε ηα ζεκάδηα πείλαο ηνπ παηδηνχ, θαηά ηηο πξψηεο θξίζηκεο εκέξεο. Όζν
πεξηζζφηεξν εξεζίζεη ην κσξφ ην ζηήζνο, ηφζν πεξηζζφηεξν θαη πην γξήγνξα ζα παξαρζεί
κεηξηθφ γάια (θαλφλαο ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο). Αληίζεηα, εάλ αθήζνπκε ην ζηήζνο ηεο
κακάο ρσξίο εξεζηζκφ γηα ψξεο ή θαη γηα κέξεο, φπσο ζπρλά δπζηπρψο γίλεηαη ζηα ειιεληθά
καηεπηήξηα, ε παξαγσγή ηεο κακάο ζα αδξαλήζεη θαη ζα ππάξμεη δπζθνιία ζην ζειαζκφ θαηά
ηελ επηζηξνθή ηεο ζην ζπίηη. Εμάιινπ, ην κεηξηθφ πξσηφγαια είλαη ζπνπδαία ηξνθή θαη έλα
παλίζρπξν εκβφιην γηα ην βξέθνο, ε κφλε ηξνθή πνπ ρξεηάδεηαη ην αλζξψπηλν λενγέλλεην
θαηά ηα πξψηα ηνπ 24σξα, ιίγε, αιιά επαξθήο θαη αλεθηίκεηε.
2ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Θήιαζε 10 ιεπηά από ην έλα ζηήζνο, έπεηηα 10 ιεπηά από ην άιιν.
Μήπσο εζείο ηξψηε γηα 10 ιεπηά γηνπβέηζη θαη γηα 10 ιεπηά ζαιάηα; Πσο είλαη δπλαηφλ,
ρσξίο θακία επηζηεκνληθή απφδεημε, λα ηαΐδνπκε ηα κσξά καο ζα λα ήηαλ απηφκαηεο κεραλέο
νκνηνκνξθίαο;
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Καηά ηηο πξψηεο θξίζηκεο έμη εβδνκάδεο ηεο γαινπρίαο, ην κσξφ
πξέπεη λα θηάλεη ζην ζηήζνο, κε ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη ζχιιεςή ηνπ, ρσξίο θαζφινπ
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Η δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ αιιάδεη αλάινγα κε ηελ πείλα ηνπ, ηε
δηάζεζή ηνπ, ηελ ψξα ηεο εκέξαο θαη ηνλ επηηπρή ή φρη ηξφπν ηαΐζκαηνο. Δειαδή, έλα κσξφ
πνπ δελ έρεη κάζεη λα θαηαπίλεη γάια ζην ζηήζνο ή δε βξίζθεη γάια, κπνξεί λα βξίζθεηαη γηα
κία ψξα πάλσ ζε απηφ θαη λα κελ έρεη θάεη ηίπνηα. Έλα άιιν κσξφ κπνξεί λα έρεη κάζεη πψο
λα ζειάδεη, λα βξίζθεη άθζνλν γάια θαη λα ηειεηψλεη ην γεχκα ηνπ κέζα ζε πέληε ιεπηά. Δελ
κεηξάκε ινηπφλ ιεπηά ηεο ψξαο κε ην ξνιφη, αιιά παξαηεξνχκε ην παηδί καο. Καηαπίλεη;

Πφζεο θνξέο θαηάπηε; Έρεη γάια ζην ζηνκαηάθη ηνπ; Αδεηάδεη ην ζηήζνο καο; Φαίλεηαη
ρνξηάην θαη ραιαξσκέλν ζην ηέινο; Η επηζηήκε είλαη θαηεγνξεκαηηθή: ζην ζειαζκφ πεηάμηε
ηα ξνιφγηα!
3ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Θήιαζε όπσο παξαπάλσ, έπεηηα δώζε ζην παηδί «ζπκπιήξσκα»
μέλνπ γάιαθηνο, ώζηε λα βεβαησζείο όηη ρόξηαζε.
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Φνξήγεζε «ζπκπιεξψκαηνο» πξνιεπηηθά, ρσξίο λα ππάξρεη
πξαγκαηηθή ηαηξηθή έλδεημε, εκπνδίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο κεηέξαο λα εγθαηαζηήζεη ην
ζειαζκφ. Οπνηαδήπνηε πνζφηεηα μέλνπ γάιαθηνο πηεη ην βξέθνο αθαηξεί απφ ηελ παξαγσγή
γάιαθηνο ηεο κακάο, γηαηί ην κσξφ δελ δεηάεη απφ ην ζηήζνο ηελ πνζφηεηα πνπ ζα έπξεπε,
κε απνηέιεζκα ε κακά ηειηθά λα νδεγεζεί ζε κεησκέλε παξαγσγή. Ο Παγθφζκηνο
Οξγαληζκφο Υγείαο ζπληζηά απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ ησλ βξεθψλ καο γηα 6 κήλεο. Οηηδήπνηε
άιιν φρη κφλν δελ είλαη απαξαίηεην αιιά θαη βιαπηηθφ, θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ επηηπρία ηεο
γαινπρίαο.
4ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Θήιαζε ην κσξό ζνπ θάζε ηξείο ή ηέζζεξηο ώξεο, όρη ζπρλόηεξα.
Σνπ επηηξέπεηαη λα ηξσο θάζε 6 ψξεο, φρη ζπρλφηεξα. Πσο ζα θξίλαηε κηα ηέηνηα νδεγία
ζρεηηθά κε ην θαγεηφ ζαο;
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Η αιήζεηα είλαη φηη ην ζηνκάρη ηνπ κσξνχ είλαη πνιχ κηθξφ, ην
κεηξηθφ γάια εχπεπην θαη ε αλάγθεο ηνπ κσξνχ γηα επαθή κεγάιεο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη
ηα πεξηζζφηεξα θπζηνινγηθά κσξά δεηνχλ λα ηατζηνχλ θάζε 2 ψξεο, αλ βέβαηα δελ ηνπο
δίλεηαη ην δχζπεπην μέλν γάια. Επηπιένλ, πνιιά θπζηνινγηθά κσξά πεξλνχλ δηαζηήκαηα ηεο
εκέξαο ηξψγνληαο ζρεδφλ ζπλερψο ή κε δηάιιεηκα κηζήο ψξαο, θάηη εληειψο αλακελφκελν
θαη θπζηνινγηθφ. Τέινο, θαλέλα κσξφ δελ είλαη ίδην κε άιιν, θάζε έλα έρεη ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ φπσο θη εκείο. Η πνηθηιία ζηνλ ηξφπν ιήςεο ηεο ηξνθήο είλαη ηεξάζηηα
γηα ηα βξέθε, φπσο θαη γηα εκάο. Εάλ ζέινπκε λα ην ρεηξηζηνχκε σο αλζξψπηλν φλ, είλαη
ζεκειηψδεο λα αθνχζνπκε θαη λα ζεβαζηνχκε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ κσξνχ καο.
5ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Άθεζε ην κσξό ζνπ λα θιαίεη θαη κελ ην παίξλεηο ζπλέρεηα αγθαιηά,
γηα λα κελ «θαθνκάζεη».
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Η βαζηθή αλάγθε ησλ βξεθψλ είλαη ην ρηίζηκν εκπηζηνζχλεο κε ην
πεξηβάιινλ ηνπο, δειαδή κε ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ηνπο. Επεηδή ε φξαζε είλαη θησρά
αλεπηπγκέλε ηνλ πξψην θαηξφ, νη θχξηεο αηζζήζεηο, ν «κπνχζνπιαο» ηνπ κσξνχ είλαη ε
φζθξεζε θαη ε αθή. Έλα λενγέλλεην απνκνλσκέλν ζην θξεβαηάθη ηνπ, καθξηά απφ
αλζξψπηλε επαθή, είλαη ζαλ ηνλ ηπθιφ ζηελ απνκφλσζε. Η αγθαιηά είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο
γνλεηθήο θξνληίδαο, ηεο αγάπεο. Η αγθαιηά είλαη επίζεο απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηνπ
επηηπρεκέλνπ ζειαζκνχ, ν νπνίνο, σο θπζηθή δηαδηθαζία, πεξηέρεη θαη πξνυπνζέηεη άθζνλε,
ζπρλή επαθή.

6ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Πάξε μέλν γάια γηα λα ππάξρεη ζην ζπίηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ
ρξεηαζηεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο.
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Ο ζειαζκφο είλαη παηρλίδη απηνπεπνίζεζεο γηα ηε κεηέξα. Μηα
ιερψλα πνπ πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη άιιν γάια πνπ κπνξεί ην παηδί ηεο λα πηεη εθηφο απφ ην
δηθφ ηεο ζα ζειάζεη επηηπρψο ην κσξφ ηεο. Αληίζεηα, εθείλε πνπ έρεη θάζε ζηηγκή, ζην πίζσ
κέξνο ηνπ κπαινχ ηεο, ζηελ παξακηθξή δπζθνιία, ηελ εηθφλα ηεο ζθφλεο ζην ληνπιάπη είλαη
πνιχ πηζαλφ λα ράζεη ην παηρλίδη. Εηδηθνί πνπ πξνσζνχλ θνπηηά μέλνπ γάιαθηνο ζηα ρέξηα
ηεο ζειάδνπζαο κεηέξαο θινλίδνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηεο θαη βιάπηνπλ ην ζειαζκφ, άξα
θαη ηελ πγεία ηεο δπάδαο.
7ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Δώζε ζην παηδί θαζεκεξηλά ηζάη, άιια αθεςήκαηα ή λεξό
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Οπνηνδήπνηε πγξφ πέξαλ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο φρη κφλν δελ είλαη
απαξαίηεην γηα ην παηδί αιιά θαη βιάπηεη. Οη πνζφηεηεο απηέο αθαηξνχλ απφ ηελ παξαγσγή
γάιαθηνο ηεο κεηέξαο, εκπνδίδνπλ ηελ εδξαίσζε ηνπ ζειαζκνχ. Τν ηζάη πξνθαιεί δηνχξεζε,
εκπνδίδεη ηελ απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ θαη δελ αζθεί θακία ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο θνιηθνχο.
8ε Λαλζαζκέλε νδεγία: κε ζειάδεηο ην παηδί ην βξάδπ, ώζηε λα μεθνπξαζηείο.
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Ο ζειαζκφο ηελ λχρηα είλαη, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ πξψην θαηξφ,
εληειψο απαξαίηεηνο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο γαινπρίαο. Οη νξκφλεο ηεο γαινπρίαο βξίζθνληαη
ηφηε ζηα χςε, ην κσξφ ηξψεη πην ήξεκα θαη ζπλερίδεη ηνλ ηαθηηθφ εξεζηζκφ ηνπ ζηήζνπο,
απμάλνληαο έηζη ηελ παξαγσγή γάιαθηνο. Πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη γπλαίθεο πνπ
ζειάδνπλ επηηπρψο ηα παηδηά ηνπο δελ θνπξάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ εθείλεο πνπ δίλνπλ
κπνπθάιη. Αληίζεηα, ε πξνεηνηκαζία ησλ κπηκπεξφ είλαη εθείλε πνπ είλαη ρξνλνβφξα θαη
επίπνλε.
9ε Λαλζαζκέλε νδεγία: λα θαζαξίδεηο ην ζηήζνο ζνπ θάζε θνξά πνπ ζειάδεηο (κε ρακνκήιη,
λεξό, ζαπνύλη θα)
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Τν κεηξηθφ γάια πεξηέρεη έλα ζαπκαζηφ ζπλδπαζκφ απφ
αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη θαλέλαο πξφζζεηνο θαζαξηζκφο ηνπ
ζηήζνπο. Οη νδεγίεο απηέο κάιηζηα ζηέθνληαη εκπφδην ζην ζειαζκφ, γηαηί απαηηνχλ απφ ηε
κεηέξα ρξφλν θαη θφπν άζθνπα, κεηαηξέπνληαο αλαίηηα κηα θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ζε
«δχζθνιε», «ηδαληθή».
10ε Λαλζαζκέλε νδεγία: ηήξεζε κηα ζπγθεθξηκέλε, πεξηνξηζηηθή δηαηξνθή, εάλ ζέιεηο λα
ζειάζεηο.
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Δελ είλαη απαξαίηεηνο θαλέλαο ηδηαίηεξνο πεξηνξηζκφο ζηε δηαηξνθή
ηεο ιερψλαο. Οη νδεγίεο απηέο πξνζζέηνπλ δπζθνιίεο ζηε δσή ηεο ρσξίο ιφγν. Η αιήζεηα
είλαη φηη έλα κσξφ πνπ ζειάδεη κηα κεηέξα ε νπνία δελ έρεη θαη ηελ «ηέιεηα» δηαηξνθή είλαη
πην πηζαλφ λα είλαη πγηέο, ζε ζχγθξηζε κε εθείλν πνπ πίλεη κπηκπεξφ απφ ηε κακά ηνπ. Μηα
θπζηνινγηθή, ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή κε πνηθηιία είλαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη. Οη ζνχπεο, ηα

άλνζηα, ε απνθπγή ελφο ηεξάζηηνπ θαηαιφγνπ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ δελ έρνπλ θακία
επηζηεκνληθή βάζε.
11ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Αλ πνλέζνπλ νη ζειέο ζνπ, πξέπεη λα δηαθόςεηο ην ζειαζκό
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ζειέο πιεγψλνληαη ιφγσ θαθήο ζηάζεο,
ηνπνζέηεζεο θαη ζχιιεςεο ηνπ ζηήζνπο απφ ην κσξφ. Η ιχζε ζηα πξνβιήκαηα απηά είλαη λα
βειηηψζνπκε ηελ ηερληθή ηνπ ζειαζκνχ, λα ιάβνπκε νδεγίεο απφ εηδηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ πφλνπ κε ζπλέρηζε παξάιιεια ηνπ ζειαζκνχ, φρη λα ηνλ ζηακαηήζνπκε κε ηελ πξψηε
δπζθνιία.
12ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Μεηά ηελ έμνδό ζνπ από ην καηεπηήξην, δεο θάπνηνλ επαγγεικαηία
πγείαο ζηηο ζαξάληα εκέξεο από ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ.
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Η Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο ζπζηήλεη επίζθεςε ηεο
ιερψλαο απφ εηδηθφ κέζα ζηηο πξψηεο 2-3 εκέξεο απφ ηελ έμνδφ ηεο απφ ην καηεπηήξην. Η
ππνζηήξημε πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαηά ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηεο γαινπρίαο κε ηνπιάρηζηνλ
άιιεο κία κε ηξεηο επηζθέςεηο, αλάινγα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Πνιιέο γπλαίθεο
παιεχνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηε γαινπρία ζην ζπίηη, κέζα ζε πεξηβάιινλ κε ππνζηεξηθηηθφ θαη
ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ζσζηέο νδεγίεο. Αξθεηέο απφ απηέο δπζηπρψο έρνπλ θαηαιήμεη ζην
κπηκπεξφ φηαλ θηάλνπλ γηα πξψηε θνξά ζηελ πφξηα ηνπ παηδηάηξνπ, ζαξάληα εκέξεο κεηά
ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ.
13ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Εάλ ην κσξό ζνπ «δελ παίξλεη ηθαλνπνηεηηθά» βάξνο, πξέπεη λα ηνπ
δώζεηο ζπκπιήξσκα μέλνπ γάιαθηνο.
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Πνιιέο θνξέο επαγγεικαηίεο πγείαο «ηξνκνθξαηνχλ» ηε ιερψλα γηα
ην βάξνο ηνπ κσξνχ ηεο, ρσξίο λα ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαλέλα πξφβιεκα. Άιιεο
θνξέο πάιη ππάξρεη πξφβιεκα, φκσο θαηαθεχγνπλ εχθνια θαη ακέζσο ζηε ιχζε ηνπ μέλνπ
γάιαθηνο, ρσξίο πξνεγνχκελα λα δψζνπλ νδεγίεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξν ζειαζκφ, ρξήζε
ζειάζηξνπ απφ ηε ιερψλα θα.
14ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Σηακάηεζε λα ζειάδεηο ην παηδί, εάλ ρξεηάδεηαη λα πάξεηο θάπνην
θάξκαθν, όπσο παπζίπνλν, αληηβίσζε θα.
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Απηή ε νδεγία είλαη ελληά ζηηο δέθα θνξέο ιαλζαζκέλε. Υπάξρεη
πνιχ κεγάιε άγλνηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ην ζέκα, γηα απηφ ε κεηέξα πξέπεη
λα ζπκβνπιεχεηαη εηδηθφ γαινπρίαο φπνηε θάπνηνο ηεο απαγνξεχεη ην ζειαζκφ ηνπ παηδηνχ
ηεο επεηδή εθείλε παίξλεη θάπνην θάξκαθν. Η αιήζεηα είλαη φηη ηα ζπλήζε θάξκαθα είλαη
ζπκβαηά κε ην ζειαζκφ, ππάξρνπλ ειάρηζηα θάξκαθα πνπ πξαγκαηηθά βιάπηνπλ ην παηδί
κέζα απφ ην κεηξηθφ γάια. Η αιήζεηα είλαη ηέινο φηη ην κσξφ θηλδπλεχεη ζπλήζσο πνιχ
πεξηζζφηεξν απφ ην κε ζειαζκφ, παξά απφ ηελ απεηξνειάρηζηε δφζε θάπνηνπ θαξκάθνπ.

15ε Λαλζαζκέλε νδεγία: Με ζειάδεηο κεηά ηνπο έμη κήλεο ηεο δσήο ηνπ κσξνύ, δελ ηνπ
πξνζθέξεηο ηίπνηα.
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα: Κάζε κέξα ζειαζκνχ παξαπάλσ είλαη θέξδνο γηα κσξφ θαη κεηέξα.
Όινη νη δηεζλείο νξγαληζκνί δηαβεβαηψλνπλ φηη ν ζειαζκφο έρεη κεγάιε αμία θαη κεηά ηνπο έμη
κήλεο ηεο δσήο ηνπ κσξνχ, ελψ ζπζηήλνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο γαινπρίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν
ρξφληα, ρσξίο αλψηεξν φξην, γηα φζν ζέινπλ κεηέξα θαη παηδί.
Αλαδεηήζηε ηνλ εηδηθφ πνπ ζα ζαο θαζνδεγήζεη ζσζηά θαη ζχγρξνλα πάλσ ζηελ
πξνζπάζεηά ζαο λα ζειάζεηε ην κσξφ ζαο, φπσο αθξηβψο αλαδεηάηε ηνλ θαηάιιειν
επαγγεικαηία γηα θάζε άιιν ηνκέα ηεο πγείαο ζαο. Η αληίιεςε φηη ν κεηξηθφο ζειαζκφο είλαη
κηα θπζηθή, ελζηηθηψδεο δηαδηθαζία πνπ ζα καο έξζεη «απηφκαηα», ρσξίο ηδηαίηεξε
πξνεηνηκαζία ή ελεκέξσζε, είλαη ην ίδην ιαλζαζκέλε κε ηελ αληίιεςε πσο φ,ηη ιέγεηαη απφ
επαγγεικαηία πγείαο πάλσ ζην δήηεκα είλαη «απηφκαηα» έγθπξν. Είλαη αθφκα ην ίδην
ιαλζαζκέλε κε εθείλε ηελ αληίιεςε πνπ αξλείηαη λα δεη ηε γαινπρία σο ηδηαίηεξν
επηζηεκνληθφ πεδίν κε ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, πηζηνπνίεζε θαη εμεηδίθεπζε. Σηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε πηζαλφηεηα λα αθνχζεηε επηζηεκνληθά αθξηβείο νδεγίεο γηα ην ζειαζκφ
ηνπ παηδηνχ ζαο είλαη ηφζν κεγαιχηεξε, φζν απεπζχλεζηε ζηνπο εμήο εηδηθνχο (θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο):
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Σπκβνχινπο ζειαζκνχ ηεο La Leche League Ειιάδαο

Γπλαηθνιφγνπο, Παηδηάηξνπο θαη Μαίεο κε ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ζην

αληηθείκελν.
4.

Έκπεηξεο κεηέξεο πνπ έρνπλ ζειάζεη επηηπρψο θαη καθξνρξφληα.
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