Θηλασμός
Η αμηα ηνπ ζειαζκνύ

Γηα ην πνζν ζπνπδαηνο εηλαη ν ζειαζκνο ερεη απνθαλζεη ε επηζηεκνληθε θνηλνηεηα. Τν
κεηξηθν γαια εηλαη ην πην αλεθηηκεην δσξν πνπ κπνξεη λα θαλεη κηα κεηεξα ζην παηδη ηεο. Θα
ζπλνςηζσ ζηνλ παξαθαησ απιν πηλαθα ηα νθειε ηνπ ζειαζκνπ ζηελ πγεηα ηεο κεηεξαο, ηελ
πγεηα ηνπ βξεθνπο, ηελ επραξηζηεζε θαη ηε ζρεζε κεηεξαο-βξεθνπο, νπσο θαη ηα πξαθηηθα
ηνπ πιελνλεθηεκαηα. Βξεθε πνπ ζειαδνπλ ζε ζρεζε κε απηά πνπ δε ζειαδνπλ ερνπλ
κηθξνηεξν θηλδπλν λα παζνπλ:

ΛΟΙΜΩΞΔΙΣ: Σεςαηκηα, κεληγγηηηδα, γαζηξεληεξηηηδα, σηηηηδα, πλεπκνληα, βξνγρηνιηηηδα
ΑΤΟΠΙΔΣ: Δθδεκα-δεξκαηηηηδα, αζζκα
Δπηβαξπλεηαη ιηγνηεξν ε αλσξηκε λεθξηθε ηνπο ιεηηνπξγηα
Μαζαηλνπλ ζε κεγαιπηεξε πνηθηιηα γεπζεσλ θαη ζπζηαζεο
Δρνπλ ιηγνηεξνπο βξεθηθνπο θνιηθνπο, αλαγσγεο θαη δπζθνηιηνηεηα
Σρεηηδνληαη πηζαλσο κε απμεκελν δεηθηε λνεκνζπλεο (IQ)

Μεηεξεο πνπ ζειαδνπλ ζε ζρεζε κε νζεο δελ ζειαδνπλ:
Δρνπλ κηθξνηεξν θηλδπλν γηα θαξθηλν ηνπ καζηνπ θαη ησλ σνζεθσλ
Δρνπλ κηθξνηεξν θηλδπλν γηα θνιπηθε αηκνξξαγηα θαηα ηε ινρεηα
Δπαλεξρνληαη πην γξεγνξα θαη θαιπηεξα ζηα θηια ηνπο πξηλ ηελ εγθπκνζπλε, θηλδπλεπνπλ
ιηγνηεξν απν παρπζαξθηα

Η ζρεζε κεηεξαο-βξεθνπο αλαπηπζζεηαη θαιπηεξα κε ην ζειαζκν γηαηη:
Η κεηεξα καζαηλεη λα πξνζερεη θαη λα ‘δηαβαδεη’ ην παηδη θαη νρη ην ξνινη ηεο
Αλαπηπζζεηαη πην εληνλν ζπλαηζζεκαηηθν δεζηκν κεηαμπ ηνπο
Δλδνγελεηο νξκνλεο πνπ εθθξηλνληαη θαηά ην ζειαζκν, όπσο ε σθπηνθηλε, απμαλνπλ ηελ
επραξηζηεζε, ηελ εξεκηα θαη ηε ραιαξσζε ζε κεηεξα θαη βξεθνο

Τα πξαθηηθα πξνβιεκαηα ηνπ ζειαζκνπ είλαη ιηγνηεξα από ν,ηη κε ην ηαηζκα κε κπνπθαιη
γηαηη:
Δίλαη πην νηθνλνκηθνο
Γε ρξεηαδνληαη απνζηεηξσηεο, βξαζηεξαο, πξνεηνηκαζηα
Δίλαη ακεζα δηαζεζηκνο, ρσξηο ρξνλνηξηβεο

Η τεχνη του θηλασμου
Ο ζειαζκνο απνηειεη ηερλε πνπ δηδαζθεηαη θαη καζαηλεηαη, παξα θπζηθν ελζηηθην. Η
ελεκεξσζε θαη πξνεηνηκαζηα γηα ζειαζκν πξεπεη λα μεθηλαεη πνιπ πξηλ ηε γελλεζε, ζηελ
αξρε ηεο θπεζεο. Απαηηεη πξνζσπηθν θηλεηξν θαη βνπιεζε απν ηε κεηεξα, ππνκνλε θαη
επηκνλε. Δπνδσλεηαη κνλν κεζα ζε ελα ππνζηεξηθηηθν πεξηβαιινλ θηιηθν γηα ζειαζκν, νπσο
πεξηγξαθεηαη απν ηελ Παγθνζκηα Οξγαλσζε Υγεηαο. Με ηε γελλεζε ηνπ λενγλνπ θαη αλ ην
επηηξεπεη ε πγεηα κεηεξαο θαη κσξνπ, μεθηλα ε πξσηε πξνζπαζεηα ηνπ ζην καζην, θξηζηκε
νπσο ερνπλ δεημεη κειεηεο γηα ηε καθξνπξνζεζκε επηηπρηα ηνπ ζειαζκνπ. Τηο πξσηεο εκεξεο
ηεο δσεο ηνπ, ην λενγλν εηλαη ζεκαληηθν λα βξηζθεηαη γηα νζν ην δπλαηνλ πεξηζζνηεξν ρξνλν
ζε ακεζε επαθε κε ηε κεηεξα, απξνζθνπηα, δεξκα κε δεξκα. Απην επηηπγραλεηαη κνλν αλ
κεηεξα θαη κσξν βξηζθνληαη ζπλερεηα καδη, ζην ηδην δσκαηην ζην καηεπηεξην (rooming in). Η
πξσηε πξνηεξαηνηεηα εηλαη ην δεζηκν ηνπ βξεθνπο κε ηνπο γνλεηο; Οη θαζε ινγεο εηδηθνη θαη νη
επηζθεπηεο ρξεηαδεηαη λα θαλνπλ ελα βεκα πηζσ ζε απην ην ζηαδην θαη λα απνθπγνπλ
παξεκβαζεηο, δηαθνπεο, παξαβηαζεηο ησλ ηδησηηθσλ ζηηγκσλ. Η απνκαθξπλζε ηνπ κσξνπ
από ηε κεηεξα ζην καηεπηεξην είλαη πιενλ κε απνδεθηε ηαθηηθε. Απαξαηηεηε πξνππνζεζε γηα
ηελ επηηπρηα ηνπ ζειαζκνπ εηλαη λα απνθηεζεη ε ιερσλα εκπηζηνζπλε ζηνλ εαπην ηεο θαη λα
καζεη λα ‘δηαβαδεη’ απν κνλε ηεο ην παηδη ηεο. Ο κνλνο εηδηθνο ζε απηε ηε δηαδηθαζηα εηλαη ε
ηδηα. Αλ αθεζεη ηνλ ειεγρν ζηνλ παηδηαηξν, ηε καηα ή αιινπο εηδηθνπο, εηλαη θαηαδηθαζκελε λα
απνηπρεη.
Η ηερληθε ηνπ ζειαζκνπ
Η κεηεξα θαζεηαη αλαπαπηηθα, ειαθξσο αλαζεθσκελε, κε καμηιαξηα γηα ππνζηεξημε ζηελ
πιαηε θαη ηα ρεξηα. Υπαξρνπλ δηαθνξεο ζεζεηο ηνπ κσξνπ γηα ζειαζκν, ε πεξηγξαθε ησλ
νπνησλ μεθεπγεη ησλ πξνζεζεσλ ηνπ βηβιηνπ απηνπ. Ο παξνλνκαζηεο παλησο εηλαη ηδηνο: Τν
κσξν ρξεηαδεηαη λα εξζεη ζε ακεζε ζσκαηηθε επαθε κε ηε κεηεξα, θνηιηα κε θνηιηα. Η ιερσλα
ρξεζηκνπνηεη ην ελα ηεο ρεξη γηα λα ππνζηεξημεη ην ζσκα ηνπ κσξνπ θαη ην αιιν γηα λα
θξαηεζεη ην πξνζθεξνκελν ζηεζνο. Τν κσξν βξηζθεηαη ζε ζσζηε ζεζε αλ ε κπηε ηνπ εηλαη
παλσ ζηελ ηδηα λνεηε γξακκε κε ηε ζειε. Τν θαησ ρεηινο ηνπ εξρεηαη πξσην ζε επαθε κε ην
δεξκα ηεο κεηεξαο. Οηαλ θαη κνλν νηαλ αλνημεη δηαπιαηα ην ζηνκα ηνπ, κε ηε γισζζα ηνπ ζην
εδαθνο ηνπ ζηνκαηνο, ε γπλαηθα σζεη ην βξεθνο ειαθξα πξνο ην κεξνο ηεο, κε απνηειεζκα
λα εξρεηαη ζε επαθε κε ην ζηεζνο θαη ην αλσ ρεηινο ηνπ. Οζν πεξηζζνηεξν κεξνο απν ηε
ζειαηα αισ (ην θνθθηλν γπξσ απν ηε ζειε) αξπαμεη, ηνζν θαιπηεξα. Η γεληθε ηδεα εηλαη νηη ην
κσξν εξρεηαη ζην ζηεζνο θαη νρη ην ζηεζνο ζην κσξν.
Πνηε, γηα πνζε ωξα θαη πνζν ζπρλα;
Η ιερσλα πξεπεη λα γλσξηδεη νηη ην θιακκα εηλαη πνιπ θαζπζηεξεκελν ζεκαδη πσο ην κσξν
πεηλαεη. Πνιπ πξηλ απν απην, ην κσξν καο ερεη δσζεη ζπλεζσο αξθεηεο ελδεημεηο πεηλαο: εηλαη
αλεζπρν, ζηξαβσλεη ην ζηνκα ηνπ, ηξσεη ην ρεξη ηνπ. Αλ θιαηεη, ζπλεζσο εηλαη ηνζν
εθλεπξηζκελν πνπ δε κπνξεη λα ζειαζεη; Η κεηεξα ρξεηαδεηαη λα ην εξεκεζεη πξσηα θη επεηηα
λα ην βαιεη ζην ζηεζνο.Δλαο βαζηθνο θαη απαξαβαηνο θαλνλαο γηα ηηο πξσηεο εκεξεο εσο
εβδνκαδεο εηλαη νηη ν ζειαζκνο ερεη γηα κεγαιν ερζξν ηνπ ην ξνινη. Η ιερσλα εηλαη
απαξαηηεην λα βιεπεη ηα ζεκαδηα πεηλαο θαη θνξεζκνπ ηνπ παηδηνπ ηεο θαη νρη ην ξνινη ηεο.
Φξνλνδηαγξακκαηα θαη θημαξηζκελεο σξεο γηα θαγεην δελ ερνπλ θακηα ζεζε θαηα ηελ
εθκαζεζε ηνπ ζειαζκνπ.
Τν κσξν ηξσεη γηα ηνζε σξα θαη ηνζν ζπρλα, αλαινγα κε ηηο αλαγθεο ηνπ θαη απηεο
απαξαβαηα δηαθεξνπλ απν παηδη ζε παηδη. Μαο δεηρλεη ηνλ θνξεζκν ηνπ αλ απνκαθξπλζεη
κνλν ηνπ απν ηε ζειε ε αλ θνηκεζεη παλσ ζην καζην. Τα πην πνιια λενγλα πεξλνπλ αξθεην
ρξνλν ζην καζην θαηα ηηο πξσηεο ηνπο πξνζπαζεηεο, 30 ιεπηα εσο παλσ απν κηα σξα. Με
ηνλ θαηξν, ηα κσξα γηλνληαη πην απνηειεζκαηηθα θαη ρνξηαηλνπλ ζε 5 κε 10 ιεπηα. Ωο πξνο ηε
ζπρλνηεηα, απηε πνηθηιεη απν σξα ζε σξα θαη απν κεξα ζε κεξα γηα θαζε βξεθνο. Γεληθα
πεξηκελεη θαλεηο ζειαζκν θαζε κηα κε πεληε σξεο αξρηθα, κε κεζν νξν θαζε δπν κε ηξεηο
σξεο θαη θαπσο κεγαιπηεξν κεζνδηαζηεκα θαηα ηε δηαξθεηα ηεο λπρηαο. Καη παιη, νζν
σξηκαδεη ην παηδη αλακελεη θαλεηο κηα βαζηθε ξνπηηλα κεηα ηηο πξσηεο 3-6 εβδνκαδεο, αξθεηα
ζηαζεξε κνλν κεηα ηνπο πξσηνπο 2-3 κελεο ηεο δσεο. Δπνκελσο κηα βαζηθε γλσζε γηα κηα
εγθπν πνπ επηζπκεη λα ζειαζεη εηλαη νηη ηαηζκα θαζε ηεζζεξηο σξεο θαη λπρηεξηλνο ππλνο

ρσξηο δηαθνπε δελ απνηεινπλ ξεαιηζηηθεο πξνζδνθηεο θαηα ηηο πξσηεο εβδνκαδεο εσο κελεο
κεηα ηε γελλεζε. Ωζηνζν θαζε αξρηθε δπζθνιηα ππεξθεξαδεηαη απν ηηο απσηεξεο επθνιηεο
ηνπ ζειαζκνπ θαη ηα κεγαια ηνπ δσξα ζηελ πγεηα κεηεξαο θαη βξεθνπο.Καηα ηνλ πξσην
θαηξν, ε κεηεξα πξνζθεξεη ηνλ ελα καζην; Αλ ην κσξν ζπλερηδεη λα ζειεη λα ηξαθεη, κπνξεη
λα πξνζθεξεη θαη ην δεπηεξν καζην ζην ηδην γεπκα. Οηαλ κεηα απν κεξηθεο εβδνκαδεο
επειζεη θαπνηα ξνπηηλα, ην βξεθνο εηλαη πξνηηκνηεξν λα αδεηαδεη ελα καζην ζε θαζε γεπκα,
λα ηειεησλεη πξσηα ην ελα ζηεζνο. Τν κεηξηθν γαια ερεη ζπζηαζε πνπ πνηθηιεη. Πην πδαξε
ζηελ αξρε, πην ιηπαξε ζηηο ηειεπηαηεο ζηαγνλεο ηνπ. Δηλαη ζεκαληηθν λα πξνζθεξεηαη θαη
απην ην ηειεπηαην γαια, θαηη πνπ επηηπγραλεηαη εαλ ην κσξν κεηλεη ζην ηδην ζηεζνο θαηα ηε
δηαξθεηα ελνο γεπκαηνο.Σπκθσλα κε ηελ Παγθνζκηα Οξγαλσζε Υγεηαο, ν απνθιεηζηηθνο
ζειαζκνο ζπληζηαηαη γηα ηνπο πξσηνπο 6 κελεο ηεο δσεο. Πεξηπνπ ζηνπο 4 κελεο, ην βξεθνο
ερεη σξηκαζεη ηνζν, σζηε ελδηαθεξεηαη γηα ηα πξαγκαηα πνπ βιεπεη θαη αθνπεη γπξσ ηνπ ηελ
σξα πνπ ζειαδεη. Πνιιεο θνξεο βγαηλεη απν ην ζηεζνο πξηλ νινθιεξσζεη ην γεπκα, θαηη πνπ
ζπρλα εθιακβαλεηαη ιαλζαζκελα ζε απηελ ηε θαζε σο απνξξηςε ηνπ ζειαζκνπ. Πξνθεηηαη
απια γηα ελα πνιπαζρνιν κσξν πνπ βηαδεηαη λα ηειεησζεη κε ην γεπκα ηνπ γηα λα αζρνιεζεη
κε ηα πξσηνθαληα εξεζηζκαηα γπξσ ηνπ. Τα κσξα, κεηα ηνπο πξσηνπο 4-6 κελεο ηεο δσεο,
δε ρξεηαδνληαη λπρηεξηλν θαγεην. Δπνκελσο, αλ πξνζθεξεηε γαια ηε λπρηα κεηα ηελ ειηθηα
απηή – θαη ερεηε θάζε δηθαησκα λα ηα θαλεηε αλ ζειεηε-, είλαη γηα ζπλαηζζεκαηηθό δέζηκν θαη
όρη γηα ηελ απμεζε ηνπ.
Πωο γλωξηδνπκε αλ ην κωξν παηξλεη πξαγκαηηθα γαια;
Πνιιεο γπλαηθεο λησζνπλ αλαζθαιεηα ζρεηηθα κε ην γεγνλνο νηη ην κεηξηθν γαια θαηα ην
ζειαζκν δε κπνξεη λα κεηξεζεη. Απην πνπ ζπκβαηλεη κε ην ζειαζκν εηλαη ελαο θπθινο: νζν
πην πνιπ θαη ζπρλα δεηαεη ην κσξν ην καζην, ηνζν πην πνιπ γαια παξαγεηαη θαη
πξνζθεξεηαη απν ηε κεηεξα. Καη νζν πεξηζζνηεξν γαια παξαγεηαη, ηνζν πην εληαηηθα δεηαεη
ην κσξν. Οζν πην ζπρλα θαη πην πνιύ ζειαδεηαη ν καζηνο ηεο ιερσλαο, ηνζν πεξηζζνηεξν
γαια παξαγεη. Τειηθα, κεηα ηηο πξσηεο εβδνκαδεο, επεξρεηαη κηα ξπζκηζε, θαηα ηελ νπνηα ε
παξνρε ζπλαληαεη ηε δεηεζε θαη ε κεηεξα θηηαρλεη ηνζν γαια νζν αθξηβσο ρξεηαδεηαη ην
βξεθνο. Αλ ε γπλαηθα εηλαη ππεξβνιηθα ζηξεζαξηζκελε, θνπξαζκελε ή αππλε, ε παξαγσγε
γαιαθηνο ζα κεησζεη. Αλ ην ζηεζνο εηλαη γεκαην θαη δελ πξνζθεξζεη ή πξνζθεξζεη κε ην
ξνινη ή δε κπνξεη ην κσξν λα παξεη ην γαια γηαηη είλαη αξξσζην ή γηα νπνηνλδεπνηε αιιν
ινγν, ηνηε νη νξκνλεο ηεο ιερσλαο ππνζηξεθνληαη, ην γαια ζηακαηα λα θηηαρλεηαη.
Δπνκελσο, ζην εξσηεκα ‘ερσ γαια;’ Η απαληεζε εηλαη ‘αλ βαδεηο ην βξεθνο ζην ζηεζνο κε
εξεκηα, ερεηο; νζν πην ζπρλα ζειαδεηο, ηνζν πεξηζζνηεξν ερεηο’. Πξαγκαηηθα πξσηαξρηθε
αδπλακηα ηνπ καζηνπ λα παξαγεη γαια εηλαη πνιπ ζπαληα θαη δελ αθνξα ηε κεγαιε
πιεηνςεθηα ησλ γπλαηθσλ.
Η πην αμηνπηζηε απνδεημε νηη ην κσξν παηξλεη γαια απν ην ζηεζνο εηλαη ν ερνο πνπ
αθνπγεηαη –ειαθξπ, αλεπαηζζεην γθινππ- νηαλ θαηαπηλεη. Απν εθεη θαη πεξα, πνιια κηθξα
ζηνηρεηα κπνξνπλ λα καο δηαβεβαησζνπλ νηη ηα πξαγκαηα πεγαηλνπλ θαια. Φπζηθα δελ εηλαη
δπλαην λα ππνινγηζνπκε ηελ αθξηβε πνζνηεηα ηνπ γαιαθηνο πνπ ιακβαλεη θαζε θνξα, νπσο
γηλεηαη κε ην ηερλεην γαια ζην κπνπθαιη. Απην δελ πξεπεη λα καο αγρσλεη νπηε ρξεηαδεηαη,
γηαηη κπνξνπκε λα παξαηεξεζνπκε πξνζεθηηθα ηα εμεο:
Βγαηλνπλ ζηαγνλεο γαιαθηνο κε ην θιακκα ηνπ κσξνπ ή πξηλ μεθηλεζεη ν ζειαζκνο;
Δηλαη νξαην γαια ζην ζηνκα ηνπ κσξνπ ή γπξσ απν απην; Βγαηλνπλ ζηαγνλεο γαιαθηνο απν
ηνλ αιιν καζην ηελ σξα ηνπ ζειαζκνπ;
Δηλαη πγξε θαη καθξνζηελε ε ζειε ζην ηεινο; Νησζεη ε κεηεξα λα αδεηαδεη ην ζηεζνο ηεο θαηα
ηε δηαξθεηα ηνπ ζειαζκνπ;
Δρνπλ δηνγθσζεη νη καζηνη κεηα ηηο πξσηεο εκεξεο; Καλεη αξγεο θαη κεγαιεο θηλεζεηο
καζεζεο ην κσξν παλσ ζην ζηεζνο;
Τα καγνπια ηνπ θνπζθσλνπλ ειαθξα (πξαγκα ζεηηθν) ή εηζεξρνληαη θαηα ην ζειαζκν (θαηη
πηζαλα παζνινγηθν);

Φαηλεηαη θνξεζκελν, ραιαξσλεη, θνηκαηαη ή απνζπξεηαη κνλν ηνπ απν ην ζηεζνο ζην ηεινο;
Μεηα απν ελα γεπκα, πεξλαεη ρξνλνο 1-2 σξσλ ηνπιαρηζηνλ πξηλ ην κσξν μαλαπεηλαζεη;
Κεξδηδεη βαξνο ην βξεθνο;
Δρεη πνιιεο πγξεο παλεο κε νπξα θαηα ηε δηαξθεηα ηεο εκεξαο;
Απνβαιιεη πνιιεο θνξεο ηελ εκεξα θνπξαλα θηηξηλα ή θηηξηλνπξαζηλα, καιαθα εκηξεπζηα
(θαηη θπζηνινγηθν) ή εηλαη δπζθνηιην (παζνινγηθν), ερεη καπξα θνπξαλα (κεθσλην) κεηα ηηο
πξσηεο 4-5 εκεξεο (παζνινγηθν);
Αλ ινηπνλ γλσξηδνπκε θαη δσζνπκε ζεκαζηα ζε κηθξεο παξαηεξεζεηο, δε ζα
πξνβιεκαηηζηνπκε γηα ην γαια πνπ παηξλεη ην βξεθνο.
Ο,ηηδεπνηε αιιν δνζεη αξρηθα εθηνο ηνπ ζηεζνπο βιαπηεη ην ζειαζκν
Τζαη, δαραξνλεξν, λεξν, ηερλεην γαια ζε κπνπθαιη, κεηξηθν γαια ζε κπνπθαιη, πηπηια ερνπλ
ελα θνηλν ζεκεην: εκπνδηδνπλ ηελ πιεξε πξνζαξκνγε κεηεξαο θαη βξεθνπο ζην ζειαζκν,
ηνπιαρηζηνλ αλ δνζνπλ θαηα ηηο θξηζηκεο πξσηεο εβδνκαδεο. Δρεη βξεζεη νηη νη θηλεζεηο πνπ
θαλεη ην κσξν κε ην ζηνκα θαη ηε γισζζα ηνπ νηαλ ζειαδεη εηλαη εληεισο δηαθνξεηηθεο απν
απηεο πνπ ρξεζηκνπνηεη γηα λα ηξαθεη απν ηελ ηερλεηε ζειε ηνπ κπνπθαιηνπ ή ηεο πηπηιαο.
Σηα αξρηθα ζηαδηα, νηαλ ην βξεθνο καζαηλεη αθνκα πσο λα ρξεζηκνπνηεζεη πην
απνηειεζκαηηθα ην καζην, ν,ηηδεπνηε παξεκβιεζεη ζε απηελ ηε δηαδηθαζηα κπνξεη λα ηνπ
πξνθαιεζεη ζπγρπζε θαη λα ερεη βιαπηηθε επηδξαζε. Οηαλ πεξαζεη ν πξσηνο θαηξνο θαη
εθνζνλ ην παηδη ζειαδεη πηα κε επηηπρηα, ε κεηεξα κπνξεη κε κεγαιπηεξε αζθαιεηα λα δνζεη
πεξηζηαζηαθα ελα κπνπθαιη κε ην δηθν ηεο ή κε ηερλεην γαια.
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