Θηλαζμόρ και επιζηποθή ζηη δοςλειά

Η επηζηξνθή ηεο κεηέξαο ζηελ εξγαζία πνιιέο θνξέο γίλεηαη ε αηηία ηεο δηαθνπήο ηνπ
ζειαζκνύ. Οη Ειιελίδεο αλαθέξνπλ ηελ επηζηξνθή ζηε δνπιεηά σο ηνλ δεύηεξν ζπρλόηεξν
ιόγν πξόσξεο δηαθνπήο ηνπ ζειαζκνύ ηνπ παηδηνύ ηνπο – ν πξώηνο ιόγνο είλαη ην «Δελ έρσ
γάια». Σπρλά κάιηζηα, ε πξννπηηθή ηεο επηζηξνθήο ζηε δνπιεηά νδεγεί ηηο κεηέξεο ζηελ
απόθαζε λα κελ ζειάζνπλ θαζόινπ ην κσξό ηνπο, κε ηελ ζθέςε όηη ζύληνκα ζα ρξεηαζηεί λα
ζηακαηήζνπλ ιόγσ εξγαζίαο.
Η αιήζεηα όκσο είλαη όηη εξγαζία θαη ζειαζκόο κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ θαη παξ’ όιν πνπ
ρξεηάδεηαη ζρεδηαζκόο θαη θάπνηα πξνζπάζεηα, πξαγκαηηθά αμίδεη ηνλ θόπν, κηα πνπ ηα
νθέιε γηα ηελ εξγαδόκελε κεηέξα θαη ην παηδί ηεο είλαη πάξα πνιιά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
ζρέζε ηνπ ζειαζκνύ κε ηελ πγεία είλαη δνζν-εμαξηώκελε. Απηό ζεκαίλεη όηη όζν πεξηζζόηεξν
ζειάζεη κηα κεηέξα, ηόζν κεγαιύηεξε ε πηζαλόηεηα γηα πην πγηέο παηδί θαη πην πγηή γπλαίθα.
Τη θεξδίδνπκε εάλ ν ζειαζκόο ζπλερηζηεί κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο κεηέξαο ζηελ εξγαζία;
Γηα ηε κεηέξα:
Απμεκέλε πξνζηαζία από παρπζαξθία, ζαθραξώδε δηαβήηε, θαξθίλν
καζηνύ, νζηενπόξσζε
Ληγόηεξεο ελνρέο πνπ αθήλεη ην κσξό ηεο καθξηά ηεο
Γηα ην κσξό:
Δηαηήξεζε όισλ ησλ επεξγεηηθώλ επηδξάζεσλ ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ:
πιεξέζηεξε λεπξνινγηθή σξίκαλζε, ιηγόηεξα θξπώκαηα θαη ινηκώμεηο,
πξνζηαζία από δηαβήηε, παρπζαξθία θιπ
Πην εύθνιε αλαπιήξσζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ ειιείκκαηνο πνπ δεκηνπξγεί
ζην κσξό ε απνπζία ηεο κεηέξαο
Καη γηα ηε δπάδα κεηέξαο – βξέθνπο:
Ελίζρπζε ηεο κεηαμύ ηνπο ζύλδεζεο θαη ηεο κνλαδηθήο ηνπο ζρέζεο
Είλαη πνιύ ζεκαληηθό, γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ ζηε ρώξα καο, λα δίλνληαη
γελλαίεο άδεηεο κεηξόηεηαο ζε ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ
κελώλ, θαιύηεξα έμη κελώλ. Είλαη επίζεο πνιύ ζεκαληηθό λα παξέρνληαη ζηηο κεηέξεο πνπ
επηζηξέθνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο δηεπθνιύλζεηο θαη ε δπλαηόηεηα γηα νκαιή πξνζαξκνγή. Ο
ζειαζκόο έρεη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα δηαηεξεζεί όζν πην αξγά επηζηξέςεη ε κεηέξα ζηε
δνπιεηά, εάλ επηζηξέςεη ζε κεησκέλν σξάξην, δνπιέςεη part time ή έρεη ζπαζηό σξάξην.
Καηά ηελ θάζε εγθαηάζηαζεο ηεο γαινπρίαο, δειαδή από ηελ γέλλεζε έσο ηέζζεξηο κε έμη
εβδνκάδεο, ζα πξέπεη κεηέξα θαη παηδί λα αθνζησζνύλ ζηνλ άκεζν ζειαζκό θαη λα κελ
παξεκβιεζνύλ ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επηζηξνθή ζηε δνπιεηά, όπσο αληιήζεηο θαη

κπηκπεξό. Απηό ζεκαίλεη όηη ε επηζηξνθή ζηε δνπιεηά ζα ήηαλ θαιό λα κελ γίλεηαη πξηλ ηηο
πξώηεο έμη κε νθηώ εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπ κσξνύ.
Πσο πξνεηνηκαδόκαζηε γηα επηζηξνθή ζηε δνπιεηά κε παξάιιειε ζπλέρηζε ηνπ ζειαζκνύ;
Πξέπεη λα γίλεη ζπδήηεζε από λσξίο από ηνλ παηδίαηξν ή γπλαηθνιόγν θαη λα
θαζνξηζηεί έλα ρξνληθό πιάλν δξάζεο θαη ελεξγεηώλ, αθόκα θαη πξηλ ηε γέλλεζε
ηνπ παηδηνύ.
Έλα κήλα πξηλ ηελ επηζηξνθή ηεο κεηέξαο ζηελ εξγαζία, νη γνλείο πξέπεη λα
ελεκεξσζνύλ γηα ηελ ρξήζε ζειάζηξνπ θαη γηα ηνπο θαλόλεο απνζήθεπζεο
θαη ρεηξηζκνύ ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο.
Εάλ απνθαζηζηεί ε ρξήζε ζειάζηξνπ, ζα πξέπεη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν
γηα ηηο αλάγθεο ηεο κεηέξαο. Τν ζήιαζηξν πνπ ζπλήζσο βνιεύεη είλαη έλα
απιό ειεθηξηθό δηπιήο άληιεζεο, γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη ηαπηόρξνλα
πξαθηηθόηεηα ζηε κεηαθνξά. Σε θάπνηεο σζηόζν πεξηπηώζεηο κπνξεί έλα
ρεηξνθίλεην ζήιαζηξν λα είλαη αξθεηό – γηα παξάδεηγκα κηα κεηέξα κε
εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ρεηξνθίλεηνπ ζειάζηξνπ, πνπ δελ ζα κέλεη καθξηά από
ην κσξό ηεο γηα πνιιέο ώξεο. Άιινηε κεηέξεο ηα θαηαθέξλνπλ κηα ραξά
ρσξίο ζήιαζηξν, αληιώληαο κε ην ρέξη. Αληίζεηα, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ είλαη
ζεκαληηθή ε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο ή θαη ε αύμεζή ηεο –
κεγάια σξάξηα, πξώηκε επηζηξνθή ζηε δνπιεηά, κε θαιή εγθαηάζηαζε ηεο
παξαγσγήο – απαηηείηαη ε ελνίθηαζε λνζνθνκεηαθνύ ζειάζηξνπ δηπιήο
άληιεζεο. Η κεηέξα ζε απηό ην ζηάδην πξέπεη λα έρεη πξνκεζεπηεί ηνλ
απαξαίηεην εμνπιηζκό ζηε δνπιεηά – ηζάληα κεηαθνξάο, αληιία,
παγνθύζηεηο, απνζεθεπηηθά ζαθνπιάθηα θιπ.
Τνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία, ε κεηέξα
ρξεηάδεηαη λα μεθηλήζεη ηαθηηθέο αληιήζεηο, γηα λα δεκηνπξγήζεη αηνκηθή
ηξάπεδα γάιαθηνο θαη λα εμνηθεησζεί κε ηνλ ηξόπν άληιεζεο,
ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Η
πξνεηνηκαζία απηή έρεη ην πιενλέθηεκα όηη ε ιερώλα ζα ληώζεη ιηγόηεξν
άγρνο γηα ηελ πνζόηεηα γάιαθηνο πνπ ζα κπνξεί λα αληιεί ηηο πξώηεο
εκέξεο επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία ηεο. Ο ζηόρνο είλαη ε κεηέξα λα βξίζθεηαη
ηνπιάρηζηνλ θαηά κία εκέξα κπξνζηά ζε απόζεκα κεηξηθνύ γάιαθηνο,
δειαδή λα δηαηεξεί απόζεκα ηνπιάρηζηνλ 2-3 γεπκάησλ ζην ςπγείν. Οη
αληιήζεηο απηέο γίλνληαη θαιύηεξα:
Τηο πξσηλέο ώξεο
Από ην άιιν ζηήζνο όζν ην κσξό ζειάδεη ην έλα
Μία ώξα κεηά ην ζειαζκό ηνπ κσξνύ

Η κεηέξα ζα πεηξακαηηζηεί απηέο ηηο εκέξεο κε αληιήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο ώξεο θαη
πεξηζηάζεηο, γηα λα δηαπηζηώζεη ηη βνιεύεη θαιύηεξα. Σπλήζσο απαηηνύληαη
ηνπιάρηζηνλ 10-15 αληιήζεηο ζπλνιηθά, γηα λα ππάξμεη εμνηθείσζε κε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζήιαζηξν. Οη αληιήζεηο είλαη θαιό λα γίλνληαη ηζνξξνπεκέλα,
ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηηο δύν πιεπξέο, θαιύηεξα ηαπηόρξνλα. Οη αληιήζεηο δηαξθνύλ
πεξίπνπ 10 κε 15 ιεπηά αλά ζηήζνο, έσο όηνπ ζηακαηήζεη ή γίλεη πνιύ αξγή ε ξνή
γάιαθηνο.
Τνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ ηελ επηζηξνθή ηεο κεηέξαο ζηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη λα αξρίζεη ε ζπζηεκαηηθή εμνηθείσζε ηνπ κσξνύ κε ην άηνκν πνπ ζα
ην θξνληίδεη. Όζν πην κηθξό είλαη ην βξέθνο, ηόζν πην ζεκαληηθό είλαη ην
άηνκν πνπ ζα ην θξνληίδεη όζν ε κακά ιείπεη λα είλαη έλα θαη ζηαζεξό, ώζηε
λα πεξηνξηζηεί γηα απηό ε ζύγρπζε. Οη γνλείο είλαη απαξαίηεην λα «κπήζνπλ»
ην άηνκν απηό ζηνλ ζύγρξνλν ηξόπν δηαηξνθήο θαη αλαηξνθήο ηνπ βξέθνπο:
ηάηζκα κε ηα πξώηα ζεκάδηα ηεο πείλαο ηνπ, θαηά απαίηεζε ηνπ κσξνύ θαη
όρη κε άθακπηα σξάξηα, άκεζε απόθξηζε ζην θιάκα ηνπ, αγθαιηά θαη ράδη
όπνηε ρξεηάδεηαη θιπ. Αθόκα, πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο θαλόλεο
ρξήζεο κεηξηθνύ γάιαθηνο θαη ρνξήγεζεο κπηκπεξό. Η κύεζε απηή είλαη
κεγάιεο ζεκαζίαο, γηαηί ηα άηνκα πνπ θξνληίδνπλ ηα κσξά θαηά ηελ απνπζία
ηεο κεηέξαο – ζπλήζσο γηαγηά, παππνύο, ληαληά – έρνπλ αληηιήςεηο ζε απηά
ηα ζέκαηα ηεο θνπιηνύξαο ηνπ κπηκπεξό από ηελ δεθαεηία ηνπ ’70.
Η εξγαζία μεθίλεζε. Πσο πξέπεη λα ηαίδεηαη ην παηδί όζν εθείλε ιείπεη;
Καηά ζεηξά πξνηίκεζεο:
1.

Με μηηπικό γάλα από άμεζο θηλαζμό
Ο ζπλήζεο ηξόπνο θξνληίδαο ζε ρώξεο όπσο νη Σθαλδηλαβηθέο, ζπαληόηαηνο
δπζηπρώο ζηε ρώξα καο. Κξαηηθέο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κεξηκλνύλ γηα ηελ
ύπαξμε βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ θνληά ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηεο κεηέξαο. Σε ηαθηηθά
θαη εμαζθαιηζκέλα από ηνλ εξγνδόηε δηαιείκκαηα, ε κεηέξα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα
πάεη θνληά ζην κσξό ηεο θαη λα ην ηαίζεη, ή, άιιεο θνξέο, κεηαθέξεηαη ην βξέθνο ζηε
κεηέξα θαηά ην δηάιεηκκά ηεο ώζηε λα ζειάζεη. Άιινηε πάιη ην κσξό κέλεη ζην ζπίηη
θαη ε κακά, θαηά ην δηάιεηκκα έξρεηαη γηα ιίγν ζην ζπίηη ηεο.

2.

Με μηηπικό γάλα ζε ποηηπάκι ή κοςηαλάκι
Καηάιιεινο ηξόπνο θξνληίδαο γηα κηθξά βξέθε, κηθξέο πνζόηεηεο κεηξηθνύ γάιαθηνο
– έσο 50-60 ml – θαη ιίγεο ώξεο απνπζίαο ηεο κεηέξαο. Τν άηνκν πνπ θξνληίδεη ην
κσξό ηνπ πξνζθέξεη κεηξηθό γάια κε αλνηρηό πνηεξάθη ή ζε θνπηαιάθη, θη εθείλν
καζαίλεη λα ξνπθάεη ηηο γνπιίηζεο ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο ζύγρπζεο ζειώλ από
ηε ρξήζε κπηκπεξό.

3.

Με μηηπικό γάλα ζε κλειζηό ποηήπι, ανοισηό ποηήπι ή με καλαμάκι
Καηάιιεινο ηξόπνο θξνληίδαο γηα κεγαιύηεξα βξέθε, ζπλήζσο άλσ ησλ 7-8 κελώλ.
To παηδί, κε ηελ θαηάιιειε ελζάξξπλζε θαη επηκνλή, κπνξεί λα ζπλεζίζεη λα πίλεη
πγξά κε ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο.

4.

Με ζηεπεέρ ηποθέρ / κπεμούλερ
Σπρλά είλαη ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα κσξά κεγαιύηεξα ησλ έμη κελώλ. Όηαλ ε
κακά ιείπεη ζηε δνπιεηά, ην κσξό κπνξεί λα ηξώεη ηηο θξεκνύιεο ηνπ θαη λα πίλεη
λεξάθη ζε πνηεξάθη κε ζηόκην.

5.

Με μηηπικό γάλα ζε μπιμπεπό
Είλαη ν ιηγόηεξν επηζπκεηόο ηξόπνο ιήςεο κεηξηθνύ γάιαθηνο, ζπρλά όκσο
αλαπόθεπθηνο ζε κσξά 2 κε 6 κελώλ πνπ πίλνπλ κόλν γάια, απαηηνύλ κεγάιεο
πνζόηεηεο, ζπρλό ηάηζκα θαη κε ηε κακά λα ιείπεη γηα αξθεηέο ώξεο από ην ζπίηη.
Υπάξρνπλ πνιιά κπηκπεξό ζην εκπόξην θαη νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ θαζελόο
ηζρπξίδνληαη όηη βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηνλ ηξόπν θπζηθνύ ζειαζκνύ ηνπ γπλαηθείνπ
ζηήζνπο. Φξεηάδεηαη εμνηθείσζε ηνπ κηθξνύ κε ην κπηκπεξό ηνπιάρηζηνλ κία
εβδνκάδα πξηλ ην μεθίλεκα ηεο εξγαζίαο ηεο κεηέξαο. Πνιιέο θνξέο νη γνλείο
ρξεηάδεηαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε δηαθνξεηηθέο κάξθεο, ηύπν ζειήο (ζηιηθόλε,
θανπηζνύθ) γηα λα βξνπλ απηό ζην νπνίν ην κσξό ηνπο είλαη πην δεθηηθό.

6.

Από ηποθό
Αζπλήζεο επηινγή ζηελ Ειιάδα, πνιύ δηαδεδνκέλε όκσο παγθνζκίσο. Σύκθσλα κε
ηελ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Υγείαο, ε δεύηεξε θαιύηεξε επηινγή γηα θάζε κσξό ζηνλ
θόζκν, εθόζνλ ην γάια ηεο κακάο ηνπ δελ είλαη δηαζέζηκν, είλαη ην γάια κηαο άιιεο
κεηέξαο! Τν κσξό κπνξεί λα ζειάζεη γηα παξάδεηγκα ηε ζεία ηνπ! Επηπξόζζεηα,
πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρώξεο δεκηνπξγνύλ δεκόζηεο ηξάπεδεο κεηξηθνύ γάιαθηνο
από δόηξηεο. Τν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη ε επηινγή απηή ζα γίλεη πεξηζζόηεξν
δηαδεδνκέλε θαηά ηα επόκελα ρξόληα, κε ηελ επηζηξνθή ηεο θνπιηνύξαο ηνπ κεηξηθνύ
ζειαζκνύ ζηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν.

7.

Με ξένο γάλα
Η ιηγόηεξν επηζπκεηή επηινγή γάιαθηνο. Εάλ έλα κσξό είλαη άλσ ησλ ηεζζάξσλ
κελώλ, ε κακά δελ έρεη δηθό ηεο γάια δηαζέζηκν θαη ην δίιιεκα είλαη μέλν γάια ή
ζηεξεέο ηξνθέο, κπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε ζηγά-ζηγά θξεκνύιεο ζην κσξό –
ζεσξείηαη θαιύηεξε ιύζε.

Τη πξέπεη λα θάλεη ε κεηέξα θαηά ηελ εξγαζία ηεο;
Να ελεκεξώζεη θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνλ εξγνδόηε ηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαηά ηελ
επηζηξνθή ηεο ζηε δνπιεηά.
Να δηαπξαγκαηεπηεί κε ηνλ εξγνδόηε ηεο έλα δηάιιεηκα 20 ιεπηώλ γηα θάζε 3 κε 4
ώξεο εξγαζίαο, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα θξνληίζεη λα αληιήζεη ην ζηήζνο ηεο. Οη
αληιήζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγήο κεηξηθνύ
γάιαθηνο θαηά ην πξώην εμάκελν ηεο γαινπρίαο θαη ζηελ παξαπάλσ ζπρλόηεηα. Οη
αληιήζεηο δελ είλαη ζπλήζσο απαξαίηεηεο εθόζνλ ν ρξόλνο εξγαζίαο είλαη
κηθξόηεξνο από ηέζζεξηο ώξεο θαη εθόζνλ ην κσξό ήδε ηξώεη ζηεξεέο ηξνθέο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
Τη πξέπεη λα θάλεη ε κεηέξα ηελ ππόινηπε εκέξα πνπ είλαη καδί κε ην παηδί ηεο;
Πξέπεη λα ζειάδεη ην κσξό ηεο ζύκθσλα κε ηα ζεκάδηα πείλαο θαη θαηά απαίηεζή
ηνπ. Ο ζειαζκόο πξέπεη λα είλαη ειεύζεξνο όζν ε δπάδα είλαη καδί. Είλαη ζύλεζεο ην
κσξό, όηαλ μαλαβξίζθεη ηε κακά ηνπ, λα ζέιεη πεξηζζόηεξνπο ζειαζκνύο. Είλαη
επίζεο ζπρλό, θαηά ηελ επηζηξνθή ηεο κακάο ζηελ εξγαζία, ην κσξό λα ζειάδεη
πεξηζζόηεξν ην βξάδπ. Πξόθεηηαη γηα θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ώζηε λα
αλαπιεξσζεί ό,ηη ράζεθε θαηά ηηο ώξεο ηεο απνπζίαο. Γηα αξθεηνύο γνλείο ηε ιύζε
θέξλεη ε επηινγή ηνπ co-sleeping, δειαδή ηνπ ύπλνπ ηνπ κσξνύ καδί κε ηνπο γνλείο,
ώζηε νη λύρηεο λα είλαη πην ήζπρεο, κε ιηγόηεξε αλαζηάησζε θαη άθζνλε επαθή.
Είλαη θαιό λα θξνληίδεη λα ζειάδεη ην κηθξό ηεο ακέζσο πξηλ θύγεη γηα ηε δνπιεηά θαη
ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο ζην ζπίηη.
Εάλ, θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, δελ έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη απόζεκα
γάιαθηνο ζην ςπγείν, λα πξνζπαζεί γηα άληιεζε επηπιένλ όζν είλαη ζην ζπίηη,
ηδηαίηεξα θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο θαη απαξαίηεηα λα αληιεί θαηά ηελ εξγαζία ηεο.
Να επηδεηθλύεη ππνκνλή, ζηαζεξόηεηα, ηξπθεξόηεηα. Να κελ θνβάηαη λα αγθαιηάζεη
ην κσξό ηεο. Να πξνζπαζεί λα απνθύγεη ην άγρνο θαη ηνλ αξλεηηζκό, ηα νπνία
ιακβάλνληαη ακέζσο σο ζήκαηα από ην παηδί θαη κεηαδίδνληαη ζε απηό. Να έρεη θαηά
λνπ όηη ε πξνζπάζεηα πνπ θάλεη είλαη ζπνπδαία θαη πνιύηηκε γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο.
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