Τοποθέτηση στο στήθος και πιάσιμο της θηλής

Πώο λα ηνπνζεηείηε ην κσξό ζαο ζην ζηήζνο γηα λα ζειάζεη
Ο ζειαζκόο δελ είλαη απηόκαηε δηαδηθαζία αιιά ηέρλε πνπ καζαίλεηαη. Όπσο έλα δεπγάξη
πνπ καζαίλεη ρνξό, είλαη ζεκαληηθό από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο λα καζαίλνληαη ηα βήκαηα
ζσζηά. Καηά ηηο πξώηεο θξίζηκεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζειαζκνύ εβδνκάδεο από ηε γέλλεζε,
κεηέξα θαη παηδί, κε ηελ ζσζηή θαζνδήγεζε από επαγγεικαηία πγείαο, πξέπεη λα θάλνπλ κηα
θαιή αξρή θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηνπ ζειαζκνύ.
Πσο πξέπεη ην λενγέλλεην θαη ην βξέθνο ησλ πξώησλ εβδνκάδσλ λα ηνπνζεηεζεί ζην
ζηήζνο;
Γηα νπνηαδήπνηε ζηάζε ζειαζκνύ νη βαζηθέο αξρέο είλαη ίδηεο:
Τν κσξό είλαη έηνηκν γηα θαγεηό ζηε κακά όηαλ θνηκάηαη ειαθξά ή όηαλ είλαη ήζπρν,
ζε θαηάζηαζε ήξεκεο εγξήγνξζεο, όρη όηαλ θηάζεη λα θιαίεη από ηελ πείλα.
Τν κσξό θξαηηέηαη κε ην θεθάιη ηνπ ζε ίζηα γξακκή κε ην ππόινηπν ζώκα , απέλαληη
από ην ζηήζνο. Δε πξέπεη λα ζηξίβεη ην θεθάιη ηνπ πξνο κηα θαηεύζπλζε ώζηε λα
πηάζεη ηε ξόγα.
Η επαθή κε ηε κακά πξέπεη λα είλαη άκεζε, θαιύηεξα δέξκα κε δέξκα. Η θνηιίηζα ηνπ
κσξνύ αθνπκπάεη ζηελ θνηιηά ηεο κακάο θαη δελ θαηεπζύλεηαη πξνο ηα πάλσ, πξνο
ην ηαβάλη.
Με ην έλα ηεο ρέξη ε κεηέξα ππνζηεξίδεη όιν ην ζσκαηάθη ηνπ κσξνύ, ην νπνίν
βξίζθεηαη ζε ειαθξά θάκςε. Τν θεθαιάθη ηνπ είλαη ζε νπδέηεξε έσο ειαθξά εθηαηηθή
ζέζε.
Τν ύςνο πνπ ην κσξό θξαηηέηαη είλαη ηέηνην ώζηε ε κπηνύια ηνπ λα βξίζθεηαη ζην ίδην
επίπεδν κε ηε ξόγα ηεο κακάο.
Με ην ειεύζεξό ηεο ρέξη ε κεηέξα αλαζεθώλεη ειαθξά ην καζηό. Τνλ ππνζηεξίδεη κε
ηα δάρηπιά ηεο από θάησ θαη από πάλσ. Τα δάρηπια βξίζθνληαη καθξηά από ηε
ζειαία άισ (ην θαθέ ηνπ ζηήζνπο).
Η κεηέξα θάζεηαη αλαπαπηηθά ρσξίο λα γέξλεη κπξνζηά πξνο ην παηδί. Σηεξίδεη ηελ
πιάηε ηεο, ρξεζηκνπνηεί ρακειή θαξέθια ζε εκηθαζηζηηθή ζέζε ή ηνπνζεηεί ηα πόδηα
ηεο ςειά ζε ζθακπό.
Πσο πξέπεη ην κσξό λα «πηάζεη» ην ζηήζνο ζην ζηόκα ηνπ;
Η κεηέξα ελεξγνπνηεί ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπ κσξνύ αγγίδνληαο ην άλσ ρείινο ηνπ, ην
κάγνπιν ή ην πηγνύλη κε ηε ζειή, ώζηε ην ζηόκα ηνπ κσξνύ λα αλνίμεη δηάπιαηα.
Όηαλ θαη κόλν όηαλ ην κσξό αλνίμεη δηάπιαηα ην ζηόκα ηνπ – θαληαζηείηε ην ζηόκα
πνπ αλνίγεη έρνληαο κπξνζηά ηνπ έλα κεγάιν ζάληνπηηο - , ε κεηέξα κε ην ρέξη πνπ
ππνζηεξίδεη ηνπο ώκνπο ηνπ κσξνύ ην θέξλεη ζηαζεξά πξνο απηήλ, πξνο ην ζηήζνο.
Απηόο ν ζπγρξνληζκόο είλαη ζεκειηώδεο θαη πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζε όιεο ηηο κεηέξεο
από ην καηεπηήξην.

Αλ ην παηδί πηάζεη ην ζηήζνο ζσζηά, ην πηγνύλη ηνπ έξρεηαη πξώην ζε απηό θαη
βξίζθεηαη βαζηά ζην καζηό. Τν θάησ ρείινο ηνπ κσξνύ είλαη γπξηζκέλν πξνο ηα έμσ.
Η γιώζζα ηνπ κσξνύ θαίλεηαη ρακεισκέλε ζηα θάησ νύια ηνπ θαη εθηεηλόκελε
ειαθξά πξνο ηα έμσ. Τν παηδί έρεη αξπάμεη κεγάιν κέξνο ηεο ζειαίαο άισ, έρεη
πξνζθνιιεζεί βαζηά θαη έρεη ζην ζηόκα ηνπ όρη κόλν ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο ξόγαο
αιιά ζεκαληηθό κέξνο ηνπ καζηνύ. Τν ζηόκα ηνπ θαίλεηαη δηάπιαηα αλνηγκέλν.
Η κύηε ηνπ κσξνύ βξίζθεηαη καθξηά από ην ζηήζνο, δελ ην αγγίδεη ή κόιηο ην αγγίδεη,
ώζηε ην κσξό λα αλαπλέεη άλεηα. Καηά ην πηπίιηζκα θαίλεηαη λα θηλείηαη όρη κόλν ε
ζειή αιιά θαη κέξνο ηνπ ζηήζνπο.
Τη πξέπεη λα απνθύγεη ε κακά λα θάλεη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κσξνύ ηεο ζην ζηήζνο;
Απνθεύγεη:
Να «θπλεγάεη» ην κσξό κε ην ζηήζνο ηεο. Τν κσξό πεγαίλεη πξνο ην ζηήζνο, όρη ην
αλάπνδν.
Να αλεβνθαηεβάδεη ην ζηήζνο ηεο πάλσ θάησ ζηα ρείιηα ηνπ κσξνύ. Χξεηάδεηαη
ππνκνλή θαη ήπηνη ρεηξηζκνί.
Να ππνζηεξίδεη ην ζηήζνο ηεο κε ηα δάρηπια βαικέλα κε επηθαλεηαθό ηξόπν, πνιύ
θνληά ζηε ζειή, ζα λα θξαηάεη ηζηγάξν.
Να κελ ππνζηεξίδεη θαζόινπ ην ζηήζνο ηεο κε ην ειεύζεξό ηεο ρέξη.
Να επηιέγεη θνπξαζηηθέο ζέζεηο γηα ηελ ίδηα ή λα θάζεηαη ζηξαβά. Καηά ηνλ πξώην
θαηξό ην κσξό κπνξεί λα βξίζθεηαη πάλσ από δέθα ώξεο ηελ εκέξα ζην ζηήζνο.
Φαληαζηείηε ηα πξνβιήκαηα ζηε κέζε ηεο κακάο αλ δελ θάζεηαη ζσζηά γηα ηόζεο
ώξεο θάζε κέξα.
Να πξνζπαζεί θαηεβάδνληαο ην πηγνύλη ηνπ κσξνύ κε ην δόξη λα αλνίμεη ην ζηόκα
ηνπ. Τίπνηα δελ επηηπγράλεηαη ζηα κσξά κε ην δόξη.
Να πξνζπαζεί λα θέξεη ην κσξό ζην ζηήζνο πηέδνληαο έληνλα ην πίζσ κέξνο από ην
θεθαιάθη ηνπ. Απηό είλαη πνιύ ελνριεηηθό γηα ην παηδί, πνπ αληαλαθιαζηηθά
ηεληώλεηαη, «παιεύεη» θαη απνκαθξύλεηαη από ηε κακά.
Να βάδεη ην ζηήζνο ζην ζηόκα ηνπ κσξνύ θαη όρη ην κσξό ζην ζηήζνο.
Να βάδεη ην κσξό ζην ζηήζνο ρσξίο λα έρεη εθείλν αλνίμεη θαιά ην ζηόκα ηνπ.
Να κελ ζπξώρλεη ζηαζεξά ην κσξό ζην ζηήζνο ηε ζηηγκή πνπ ην ζηόκα ηνπ αλνίγεη
πεξηζζόηεξν.
Να έρεη ηε κύηε ηνπ κσξνύ βαζηά κέζα ζην ζηήζνο αληί γηα ην πηγνύλη ηνπ. Σηελ
πεξίπησζε απηή ε όιε ζηάζε ηνπ κσξνύ είλαη ιάζνο θαη πξέπεη λα γίλεη
επαλαηνπνζέηεζε – ζπλήζσο ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα θξαηήζνπκε ην παηδί
ρακειόηεξα, νπόηε ακέζσο απειεπζεξώλεηαη ε κπηνύια ηνπ.
Να θξαηάεη κε ην δάρηπιν ην ζηήζνο καθξηά από ηε κύηε ηνπ κσξνύ. Σηελ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ην κσξό κπνξεί λα αλαπλέεη κε ηε
κπηνύια ηνπ πνιύ θνληά ζην ζηήζνο. Εάλ ε κύηε απνθξαρζεί, αθόκα θαη άξξσζηα
κσξά ζα αληηδξάζνπλ ηεληώλνληαο ην θεθάιη κε δπζθνξία. Σηελ πεξίπησζε απηή ε

όιε ζηάζε ηνπ κσξνύ είλαη ιάζνο θαη πξέπεη λα γίλεη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνύ
– ζπλήζσο πξνο ηα θάησ θαη ρακειόηεξα.
Τη γίλεηαη αλ κακά θαη παηδί θάλνπλ ιάζε ζην ζειαζκό;
Η ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη πξνζθόιιεζε ηνπ κσξνύ είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο γηα ην
ζειαζκό. Αλ απηά ηα βαζηθά δε γίλνληαη ζσζηά, είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα
όπσο πιεγσκέλεο ζειέο γηα ηε κεηέξα θαη θαθή πξόζιεςε βάξνπο γηα ην κσξό ιόγσ
αλεπαξθνύο κεηαθνξάο γάιαθηνο. Έλα κσξό πνπ είλαη ππεξβνιηθά αλήζπρν ζην ζηήζνο ή ην
αληίζεην, πνπ θνηκάηαη κεηά από δπν ξνπθεμηέο, έλα κσξό πνπ βξίζθεηαη «όιε κέξα» ζην
ζηήζνο, γηα κεγάιν δηάζηεκα ζε θάζε γεύκα θαη πνιύ ζπρλά είλαη πηζαλό λα κελ παίξλεη
αξθεηό γάια ιόγσ θαθήο ηερληθήο ζην ζειαζκό. Απαηηείηαη έγθαηξε βνήζεηα από εηδηθό
γαινπρίαο. Τα βξέθε δελ πέθηνπλ γηα ύπλν ακέζσο κόιηο πηάλνπλ ην ζηήζνο επεηδή
θνπξάζηεθαλ, αιιά επεηδή δε βξίζθνπλ γάια. Όηαλ κηα κεηέξα πξνζπαζεί λα ζειάζεη ην
κσξό ηεο κε θαθή ηερληθή είλαη ζα λα πξνζπαζεί λα ηνπ δώζεη γάια κε κπηκπεξό πνπ έρεη
κηα κηθξνζθνπηθή ηξππνύια – ην κπνπθάιη είλαη γεκάην γάια όπσο θαη ην ζηήζνο, όκσο ην
κσξό δελ θαηαθέξλεη λα ην πάξεη παξά ην γεγνλόο όηη πηπηιίδεη ζπλερώο. Η κακά πείζεηαη όηη
«δελ έρεη γάια» ή όηη ην γάια ηεο είλαη «θαθήο πνηόηεηαο» θαη ηειηθά παξαηάεη ην ζειαζκό.
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