"Δεν έχω γάλα". Είναι έτσι;
«Γελ έρσ γάια». Απηή ε θξάζε ζα εηπσζεί ζρεδόλ από θάζε κεηέξα πνπ ζειάδεη,
θάπνηα ζηηγκή ζηελ πνξεία ηεο γαινπρίαο. Πξόθεηηαη γηα κηα ζθέςε πνπ ζα ηαιαηπσξήζεη
θάζε ιερώλα κία ή θαη αξθεηέο θνξέο. Έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε πηζαλόηεηα ε κεηέξα λα
κελ έρεη πξαγκαηηθά γάια γηα λα ζξέςεη ην κσξό ηεο είλαη πνιύ κηθξή. Σηελ κεγάιε
πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, πξόθεηηαη γηα ςεπδή εληύπσζε ηεο κεηέξαο, εληύπσζε
πνπ δεκηνπξγείηαη από ιαλζαζκέλε ελεκέξσζε, ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο, ςπρνινγηθή
πίεζε από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ή ην ζπγγεληθό πεξηβάιινλ, αλαζθάιεηα, κεησκέλε
απηνπεπνίζεζε ή εκπόδηα πνπ ηεο επηβιήζεθαλ ζην ζειαζκό. Σε ιίγεο πεξηπηώζεηο
κόλν ππάξρεη πξαγκαηηθή κείσζε ζηελ παξαγσγή κεηξηθνύ γάιαθηνο, αιιά θαη ηόηε ε
ιύζε δελ είλαη ιηγόηεξνο, αιιά πεξηζζόηεξνο, ζπρλόηεξνο ζειαζκόο, ε ιύζε δελ είλαη
πεξηζζόηεξν «ζπκπιήξσκα» μέλνπ γάιαθηνο – πνπ αθαηξεί από ηε παξαγσγή γάιαθηνο
ηεο κακάο -, αιιά ιηγόηεξν θαη θαζόινπ «ζπκπιήξσκα». Αλαιπηηθόηεξα:
«Τν ζηήζνο κνπ είλαη πνιύ κηθξό». Τν κέγεζνο ηνπ ζηήζνπο δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα
ηνπ αδέλα λα παξάγεη γάια ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, αιιά
αληαλαθιά κόλν ηελ πνζόηεηα ιίπνπο πνπ πεξηέρεη. Γειαδή, γπλαίθεο κε κηθξό κέγεζνο
ζηήζνπο κπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηα ηθαλόηεηα παξαγσγήο γάιαθηνο κε εθείλεο κε κεγάιν
ζηήζνο. Άιινηε, ε δηαθνξά είλαη ζηελ απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ καζηνύ: Υπάξρνπλ
γπλαίθεο πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ κσξνύ ηνπο κε ζρεηηθά ζπρλό ζειαζκό θαη
άιιεο πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο κε ζρεηηθά αξαηόηεξα κεζνδηαζηήκαηα ηατζκάησλ.
Όιεο όκσο, εάλ ζειάζνπλ θαηά απαίηεζε ηνπ κσξνύ ηνπο θαη όρη ζύκθσλα κε απζαίξεηα
σξάξηα, ζα ηνπ δώζνπλ ηελ πνζόηεηα γάιαθηνο πνπ ρξεηάδεηαη. Υπάξρνπλ ειάρηζηεο
εμαηξέζεηο γπλαηθώλ πνπ έρνπλ παζνινγηθά κηθξό καζηό ν νπνίνο δελ κεγαιώλεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηεο γαινπρίαο θαη δελ κπνξεί λα θαιύςεη 100% ηηο αλάγθεο
ηνπ παηδηνύ.
«Τν κσξό ζειάδεη πνιύ ζπρλά, βξίζθεηαη ζπλέρεηα ζην ζηήζνο». Πώο αληηιακβαλόκαζηε
ηνλ πνιύ ζπρλό ζειαζκό; Υπνθεηκεληθά, αλάινγα κε ην ηη πηζηεύνπκε όηη είλαη
θπζηνινγηθό γηα έλα κσξό. Μηα κακά λνκίδεη πσο ζειάδεη ππεξβνιηθά ζπρλά ην κσξό
ηεο αλά δύν ζπλήζσο ώξεο, γηαηί είρε πάληα ηελ εληύπσζε όηη ηα λενγέλλεηα μππλνύλ
γηα λα θάλε θάζε ηξεηο κε ηέζζεξηο ώξεο. Μηα άιιε κεηέξα ελεκεξώζεθε ζσζηά θαη έρεη
ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο. Θειάδεη θάπνηεο θνξέο θαη ζπλερόκελα, θάζε κηζή κε κία ώξα,
αιιά δελ ην ζεσξεί θάηη «αλώκαιν», παζνινγηθό. Αθόκα θη αλ πξαγκαηηθά δελ ππάξρεη
αθόκα αξθεηό κεηξηθό γάια θαη ην κσξό απαηηεί ζπλέρεηα ζειαζκό γηα λα ην απμήζεη, αλ
ην αθήζνπκε ζα ην πεηύρεη, εθόζνλ ε ηερληθή ηνπ ζειαζκνύ είλαη θαιή θαη ην κσξό
αδεηάδεη ην ζηήζνο.

«Τν γάια κνπ θαίλεηαη λα ηειεηώλεη ην απόγεπκα». Δίλαη θπζηνινγηθό λα έρνπκε
πεξηζζόηεξνπο ζειαζκνύο ην απόγεπκα πξνο ην βξάδπ. Δπίζεο ηηο ώξεο απηέο ηα
βξέθε έρνπλ πεξηζζόηεξα πνλάθηα από θνιηθνύο θαη είλαη πην αλήζπρα θαη επεξέζηζηα
από ηελ θνύξαζε πνπ αζξνίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Η αλεζπρία ηνπ κσξνύ
δελ ζρεηίδεηαη ζπλήζσο κε ρακειή παξνρή γάιαθηνο.
«Τν κσξό κνπ θιαίεη ζπλέρεηα». Η πείλα δελ είλαη ην κόλν αίηην θιάκαηνο. Μήπσο
δεζηαίλεηαη; Μήπσο θξπώλεη; Μήπσο απιά ζέιεη επαθή θαη αγθαιηά; Μήπσο έρεη
ιεξσκέλε πάλα; Υπάξρνπλ αθόκα ηα δύζθνια κσξά από ηακπεξακέλην θαη κσξά πνπ
θιαίλε επεηδή πάζρνπλ από θνιηθνύο ή από θάπνηα πάζεζε θαη πξέπεη λα ηα εμεηάζεη ν
παηδίαηξνο. Τέινο, ηα κσξά ζπρλά δηαηζζάλνληαη ηελ πξνζπάζεηά καο λα επηβάιινπκε
σξάξηα θαη πεξηνξηζκνύο ζην ζειαζκό, κε απνηέιεζκα λα γθξηληάδνπλ αληηδξαζηηθά
πεξηζζόηεξν. Δάλ σο άκεζε απάληεζε δώζνπκε απξόζθνπηα ην ζηήζνο, ε γθξίληα ζα
ζηακαηήζεη. Ο ζειαζκόο είλαη ζεηηθή, καγηθή εκπεηξία θαη, αθόκα θαη κσξά ιίγσλ
εβδνκάδσλ αληηιακβάλνληαη ηπρόλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη δπζθνξία ηεο κεηέξαο.
«Γε βιέπσ θαζόινπ ζηαγόλεο γάιαθηνο ζην ζηήζνο κνπ όηαλ ζειάδσ». Απηό πνηθίιεη
από γπλαίθα ζε γπλαίθα θαη δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θάηη γηα ηελ παξαγσγή ηεο. Γειαδή
ε παξνπζία ζηαγόλσλ γάιαθηνο ζηελ αξηζηεξή ζειή όηαλ ην κσξό ζειάδεη ην δεμί
ζηήζνο είλαη θαιό ζεκάδη όηαλ ππάξρεη, όκσο ε απνπζία ηνπο δελ είλαη αλαγθαζηηθά
θαθό ζεκάδη.
«Γε ληώζσ πνηέ ην γάια κνπ λα «θαηεβαίλεη» όηαλ ζειάδσ». Κάπνηεο κεηέξεο
αηζζάλνληαη ην αληαλαθιαζηηθό έθζιηςεο ηνπ γάιαθηνο, δειαδή ην γάια ηνπο λα
«θαηεβαίλεη» πξνο ην παηδί, είηε σο θάςηκν, είηε σο γέκηζκα ηνπ ζηήζνπο ή θαη σο
πόλνπο ζηε κήηξα. Κάπνηεο όρη. Γελ ζεκαίλεη ηίπνηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπο.
«Όηαλ ηνπ δίλνπκε μέλν γάια κε ην κπνπθάιη, ην πίλεη κε ιαρηάξα». Τν κπηκπεξό
ιεηηνπξγεί πνιύ δηαθνξεηηθά από ηε ξόγα ηνπ ζηήζνπο. Όηαλ κπαίλεη ζην ζηόκα ηνπ
παηδηνύ ην γεκίδεη κε γάια. Η ξνή ηνπ είλαη ειεύζεξε θαη ν ηξόπνο ιήςεο από ην παηδί
παζεηηθόο. Δθείλν ππνρξεώλεηαη λα θαηαπηεί. Η θαηάπνζε θέξλεη θη άιιν γάια ζην
ζηόκα ηνπ παηδηνύ. Ο θύθινο επαλαιακβάλεηαη, δίλνληαο ηελ εληύπσζε όηη ην κσξό
«θαηαβξνρζίδεη πεηλαζκέλν ην πεξηερόκελν ηνπ κπνπθαιηνύ» κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Έπεηηα
ίζσο ην βξέθνο θνηκάηαη γηα πνιιή ώξα «γαιήληα». Οη γνλείο ζπκπεξαίλνπλ ιαλζαζκέλα
όηη ην κσξό πξαγκαηηθά δελ έπαηξλε αξθεηό γάια από ην ζηήζνο. Η αιήζεηα βέβαηα είλαη
όηη ην κηθξό θνπξάζηεθε από ηε γξήγνξε ξνή ηνπ κπνπθαιηνύ θαη πξνζπαζεί λα ρσλέςεη
κε δπζθνιία ην πεξηερόκελό ηνπ. Θα θάλεη πεξηζζόηεξεο εξπγέο θαη θηλήζεηο δπζθνξίαο.
Σηελ πνξεία νη γνλείο ζα πξνζθέξνπλ νινέλα πεξηζζόηεξα κπνπθάιηα ζην παηδί. Απηό

ηειηθά ζα πξνθαιέζεη πξαγκαηηθή κείσζε ζηελ παξνρή γάιαθηνο από ηε κεηέξα θαη
ηειηθά ηελ πξόσξε δηαθνπή ηνπ ζειαζκνύ.
«Τειεπηαία ληώζσ ην ζηήζνο κνπ πην καιαθό». Σπκβαίλεη ζρεδόλ πάληα έπεηηα από ηε
δηόγθσζε ζηήζνπο ησλ πξώησλ εκεξώλ. Πεξίπνπ θαηά ηηο 3-6 εβδνκάδεο από ηε
γέλλεζε ηνπ παηδηνύ επέξρεηαη έλαο ζπληνληζκόο αλάκεζα ζηε δήηεζε ηνπ κσξνύ θαη
ηελ παξαγσγή γάιαθηνο ηεο κεηέξαο. Τν κόλν πνπ δείρλεη είλαη όηη ε παξαγσγή
γάιαθηνο άξρηζε λα ζπληνλίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ. Τν ζηήζνο παίξλεη ην
κήλπκα λα θηηάρλεη ηόζν γάια όζν αθξηβώο ρξεηάδεηαη, ρσξίο αλαίηηα πξεμίκαηα.
«Βάδσ ην ζήιαζηξν θαη δε βγαίλεη νύηε ζηαγόλα από ην ζηήζνο». Η εθάζηνηε πνζόηεηα
γάιαθηνο πνπ βγαίλεη κε ην ζήιαζηξν δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο πξαγκαηηθήο
πνζόηεηαο πνπ ππάξρεη κέζα ζην ζηήζνο. Αλ δελ βγαίλεη γάια κε ην ζήιαζηξν, ην
πξόβιεκα ζπλήζσο βξίζθεηαη είηε ζην ίδην ην ζήιαζηξν (αθαηάιιειν) είηε ζηελ έιιεηςε
εμνηθείσζεο ηεο κεηέξαο κε απηό. Σσζηέο νδεγίεο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ, ζε
ζπλδπαζκό κε ηαθηηθή ρξήζε ηνπ γηα κεξηθέο εκέξεο, έρνπλ ζπλήζσο σο απνηέιεζκα λα
απμάλεηαη ην γάια πνπ βγαίλεη κε απηό.
«Τν κσξό κνπ έηξσγε ζην ζηήζνο γηα πάλσ από κηζή ώξα. Τειεπηαία μεθνιιάεη από
απηό κέζα ζε κεξηθά ιεπηά». Απηό ζπλήζσο ζεκαίλεη όηη, κεηά ηηο πξώηεο 4-6 εβδνκάδεο
πνπ ε γαινπρία εγθαζίζηαηαη, ην κηθξό είλαη πιένλ πνιύ απνηειεζκαηηθό θαη παίξλεη όζν
γάια ζέιεη ζε ιίγν ρξόλν. Σθεθηείηε ηα πξώηα καζήκαηα ρνξνύ: ζηελ αξρή καζαίλακε ηα
βήκαηα θαη ρνξεύακε αξγά, κε ζπλερή ιάζε. Μεξηθέο εβδνκάδεο αξγόηεξα όια έξρνληαη
θπζηθά θαη απηνκαηνπνηεκέλα, ρνξεύνπκε κε ηνλ παξηελέξ καο γξήγνξα θαη άλεηα. Μεηά
ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο δσήο κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ην κηθξό έρεη κεγαιώζεη, ζέιεη λα
παίμεη, λα θάλεη θαη άιια πξάγκαηα ζηε δσή ηνπ εθηόο από ην λα ηξώεη. Η πξνζνρή ηνπ
απνζπάηαη εύθνια κε ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη βηαζηηθό, δε πξνιαβαίλεη,
ηα ζέιεη όια, λα γεκίζεη ηελ θνηιίηζα ηνπ θαη λα παίμεη ηαπηόρξνλα.
«Τν κσξό κνπ από ερζέο ηξώεη πην ζπρλά θαη γηα πεξηζζόηεξε ώξα». Μήπσο έρεη
έθξεμε αύμεζεο; Μήπσο δηςάεη γηαηί είλαη θαινθαίξη; Μήπσο ζέιεη πεξηζζόηεξε
παξεγνξηά γηαηί είλαη άξξσζην; Μήπσο βγάδεη δνληάθηα; Τα κσξά δελ ηξώλε ηηο ίδηεο
πνζόηεηεο θάζε θνξά ή θάζε κέξα. Τα παξαπάλσ είλαη νξηζκέλνη κόλν ιόγνη πνπ ην
κσξό καο κπνξεί λα ηξώεη πεξηζζόηεξν γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα. Αλ «αθνινπζήζνπκε»
ηελ όξεμή ηνπ, απαληήζνπκε κε πεξηζζόηεξν ζειαζκό θαη ην αθήζνπκε εθείλν λα
θαζνξίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ρσξίο λα θαηαθεύγνπκε απζαίξεηα ζε ξνιόγηα, ηόηε δε ζα
θηάζνπκε πνηέ ζε πξαγκαηηθά κεησκέλε παξαγσγή κεηξηθνύ γάιαθηνο.

«Τν κσξό κνπ ζπλερίδεη λα ηξώεη ζπρλά ηε λύρηα». Ο λπρηεξηλόο ζειαζκόο είλαη αξρηθά
αλαγθαίν βήκα γηα ηελ εδξαίσζή ηνπ. Έπεηηα θαη θαζόιν ηνλ πξώην ρξόλν ηεο δσήο, δύν
ζηα ηξία κσξά πνπ ζειάδνπλ ζέινπλ ζηήζνο θαη ηε λύρηα. Ο λπρηεξηλόο ζειαζκόο
εληζρύεη ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο θαη είλαη κηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, ε νπνία
εμαξηάηαη από ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε παηδηνύ. Πνιιέο θνξέο νη κεηέξεο δηαθόπηνπλ
αλαίηηα ην ζειαζκό ή δίλνπλ μέλν γάια, κόλν γηα λα δηαπηζηώζνπλ κε απνγνήηεπζε όηη
ηα λπρηεξηλά μππλήκαηα ζπλερίδνληαη ακείσηα. Η θαιύηεξε ηαθηηθή ζην ζέκα απηό, όπσο
θαη ζε άιια, είλαη λα εζηηάζνπκε ζην δηθό καο παηδί θαη λα απνθεύγνπκε ζπγθξίζεηο κε
άιια παηδηά.
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