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Αζθαιείο πξαθηηθέο
πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό
Νν 6: Η κεηέξα λα κελ απνρωξίδεηαη ην κωξό ηεο κεηά ηνλ ηνθεηό Η ζπλερήο επαθή κεηέξαο θαη βξέθνπο ωθειεί ηε κεηέξα,
ην κωξό θαη ηνλ ζειαζκό
ηεο Jeannette Crenshaw, MSN, RN, NEA-BC, IBCLC, LCCE, FACCE1

Αμέζωρ μεηά ηον ηοκεηό, η μηηέπα κπαηά ζηην αγκαλιά ηηρ ηο ςγιέρ μωπό ηηρ για μεπικά λεπηά.
Καηόπιν, ηο πποζωπικό ηος νοζοκομείος μεηαθέπει ηο μωπό ζηο ημήμα νεογνών και ηη μηηέπα ζε
δωμάηιο ηος μαιεςηηπίος. Καηά ηη διάπκεια ηηρ ημέπαρ, μηηέπα και μωπό μένοςν μαζί. Καηά ηη
διάπκεια ηηρ νύσηαρ όμωρ, ηο μωπό μεηαθέπεηαι ζηη ημήμα νεογνών διόηι, όπωρ ζςνέζηηζε ηο
νοζηλεςηικό πποζωπικό, η μηηέπα θα κοιμηθεί πεπιζζόηεπο εάν δεν έσει ηο μωπό μαζί ηηρ. Η μηηέπα
ζςνειδηηοποιεί όηι πεπνά πολλή ώπα μακπιά από ηο μωπό ηηρ και αναπωηιέηαι εάν αςηή η ππακηική
ηος νοζοκομείος εξςπηπεηεί ππαγμαηικά ηιρ ανάγκερ ηηρ ίδιαρ και ηος νεογνού.
Πξηλ από ρξόληα, όηαλ ε γέλλα κεηαθέξζεθε από ην ζπίηη ζην λνζνθνκείν, ηα πεξηζζόηεξα κσξά
δελ έκελαλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Η κεηέξα κεηαθεξόηαλ ζην δσκάηην ηνπ καηεπηεξίνπ, ελώ ην κσξό
ζην ηκήκα θξνληίδαο λενγλώλ. Οη κεηέξεο πεξίκελαλ πνιιέο ώξεο γηα λα δνπλ ην κσξό ηνπο, ελώ
νη επηζθέςεηο γίλνληαλ ζπλήζσο κόλνλ θαηά ηηο ώξεο ηαΐζκαηνο. Η ηαηξηθή θνηλόηεηα πίζηεπε όηη
όηαλ ε θξνληίδα ησλ κσξώλ γηλόηαλ από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό ζην ηκήκα λενγλώλ, ηα κσξά ήηαλ
πην αζθαιή θαη πγηή, ελώ νη κεηέξεο είραλ ηε δπλαηόηεηα λα μεθνπξαζηνύλ.
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Επεμήγεζε ηωλ ηίηιωλ πηζηνπνίεζεο ηεο ζπγγξαθέωο:
MSN: Master’s of Science in Nursing (κεηαπηπρηαθόο ηίηινο λνζειεπηηθήο)
RN: Registered Nurse (εγγεγξακκέλε λνζειεύηξηα)
NEA-BC: Nurse Executive, Advanced-Board Certified (πξντζηακέλε λνζειεύηξηα αλώηεξεο βαζκίδαο πηζηνπνηεκέλε από ην Σπκβνύιην
Πηζηνπνίεζεο)
IBCLC: International Board of Certified Lactation Consultants (Δηεζλέο Σπκβνύιην Πηζηνπνηεκέλσλ Σπκβνύισλ Γαινπρίαο)
LCCE: Lamaze Certified Childbirth Educator (πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα πεξηγελλεηηθήο αγσγήο Lamaze)
FACCE: Fellow, American College of Childbirth Educators (κέινο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Εθπαηδεπηώλ Πεξηγελλεηηθήο Αγσγήο)
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Λαρηάξα γηα νηθεηόηεηα θαη επαθή
Ο νξγαληζκόο Lamaze International απνηειεί ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο πνπ ζθνπό έρεη λα
ζαο βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε πώο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε θξνληίδα ζαο θαηά ηελ
εγθπκνζύλε θαη ηνλ ηνθεηό ζαο κπνξνύλ λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζε ζαο θαη ην κσξό ζαο. Σηελ
πξνζπάζεηά ηνπ απηή παξνπζηάδεη επηζηεκνληθά ζηνηρεία κε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη
ζεκαληηθό λα θξαηήζεηε ην κσξό θνληά ζαο ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό. Από θαηαβνιήο θόζκνπ, νη
γπλαίθεο είραλ ηελ αλάγθε θαη επηζπκνύζαλ λα έρνπλ ηα κσξά ηνπο θνληά ηνπο. Οη γπλαίθεο, κεηά
ηνλ ηνθεηό ή όηαλ αλαπαύνληαλ ή θνηκνύληαλ, θξαηνύζαλ ηα κσξά ζηελ αγθαιηά ηνπο
πξνζθέξνληαο αζθάιεηα, δεζηαζηά θαη θξνληίδα. Σηηο κέξεο καο, γλσξίδνπκε όηη απηή ε «ιαρηάξα
γηα επαθή» είλαη κηα θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε πνπ κνηξάδνληαη νη κεηέξεο θαη ηα κσξά.
Πξόζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη είλαη θαιύηεξν γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα πγηή κσξά ηνπο λα κελ
απνρσξίδνληαη ν έλαο ηνλ άιιν κεηά ηνλ ηνθεηό (Bergman, Linley, & Fawcus, 2004; Bystrova,
Matthiesen, et al., 2007; Christensson et al., 1992; International Lactation Consultant Association,
1999; Moore & Anderson, 2007; Moore, Anderson, & Bergman, 2007; World Health Organization
[WHO], 1998). Οη εηδηθνί ζπκθσλνύλ όηη, αλ δελ ζπληξέρεη ηαηξηθόο ιόγνο, νη κεηέξεο θαη ηα κσξά
δελ ζα πξέπεη λα απνρσξίδνληαη ν έλαο ηνλ άιιν ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξώησλ εκεξώλ κεηά ηνλ ηνθεηό (Academy of Breastfeeding Medicine [ABM] Protocol
Committee, 2007; American Academy of Family Physicians, 2007; American Academy of
Pediatrics [AAP] Expert Workgroup on Breastfeeding, 2005; International Lactation Consultant
Association, 1999; UNICEF/WHO, 2004; WHO, 1998). Δηαθνπέο, θαζπζηεξήζεηο ή πεξηνξηζκέλνο
ρξόλνο ζηελ επαθή κπνξεί λα είλαη επηβιαβείο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ
κεηέξαο – κσξνύ θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζειαζκνύ (Enkin et al., 2000).
Μεηέξεο θαη κωξά λα παξακέλνπλ καδί
Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο ησλ βξεθώλ παξακέλεη ζηαζεξή, θιαίλε ιηγόηεξν θαη ν ζειαζκόο
μεθηλάεη θαιά, όηαλ ε κεηέξα θαη ην κσξό πεξλνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ρξόλν καδί, αξρήο
γελνκέλεο από ηνλ ηνθεηό. Οη κεηέξεο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ βξεθώλ ηνπο,
ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο κε αγάπε θαη θξνληίδα. Είλαη απηή ε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα
αλαπηύζζεηαη έλαο δεζκόο πνπ ζα δηαξθέζεη γηα κηα δσή.
Η ζηηγκή ηεο γέλλαο
Η θύζε θξνληίδεη ώζηε ε κεηέξα θαη ην κσξό λα έρνπλ αλάγθε ν έλαο ηνλ άιιν αθόκα θαη από ηε
ζηηγκή ηνπ ηνθεηνύ. Η σθπηνθίλε, ε νξκόλε πνπ πξνθαιεί ηηο ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο, θηλεηνπνηεί
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ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο ηεο κεηέξαο πξνο ην κσξό ηεο θαζώο απηή ην αγγίδεη, ην θνηηάδεη θαη ην
ζειάδεη (Uvnas-Moberg, 1998; Winberg, 2005). Όζν πεξηζζόηεξν ε κεηέξα θξαηά ην κσξό ηεο ζε
επαθή δέξκα κε δέξκα, ηόζν πεξηζζόηεξε σθπηνθίλε παξάγεηαη. Επίζεο, εθιύνληαη ελδνξθίλεο,
νξκόλεο πνπ ιεηηνπξγνύλ όπσο νη λαξθσηηθέο νπζίεο, ραιαξώλνπλ θαη εληζρύνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα
ηεο κεηξόηεηαο. Απηέο νη νξκόλεο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ληώζεηε ήξεκε θαη κε θαηαλόεζε θαη
απμάλνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηήζνπο ώζηε ην κσξό λα παξακέλεη δεζηό (Uvnas-Moberg, 1998).
Λόγσ ησλ πςειώλ επηπέδσλ αδξελαιίλεο πνπ παξάγνληαη ζηα κσξά ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό, ην
κσξό ζαο ζα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε θαη ζα είλαη έηνηκν λα ζειάζεη ζύληνκα κεηά ηνλ ηνθεηό. Τα
κσξά ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό θαηαθιύδνληαη από αδξελαιίλε θαη, γη’ απηό, είλαη δσεξά, ζε
εγξήγνξζε θαη έηνηκα λα ζειάζνπλ (Porter, 2004; Righard & Alade, 1990). Τηο πξώηεο ώξεο θαη
κέξεο κεηά ηνλ ηνθεηό, ε κεηέξα καζαίλεη λα θαηαλνεί ηηο αληηδξάζεηο ηνπ κσξνύ ηεο θαη ηνλ
κνλαδηθό ηξόπν πνπ απηό επηθνηλσλεί καδί ηεο.
Επαθή δέξκα κε δέξκα
Τα πγηή λενγλά πνπ ηνπνζεηνύληαη δέξκα κε δέξκα πάλσ ζηε κεηέξα ηνπο πξνζαξκόδνληαη εύθνια
ζηε δσή έμσ από ηε κήηξα. Παξακέλνπλ δεζηά, θιαίλε ιηγόηεξν θαη έρνπλ ρακειόηεξα επίπεδα
ζηξεζνγόλσλ νξκνλώλ, έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ζειάζνπλ θαη ζειάδνπλ πην γξήγνξα
από ηα λενγλά πνπ απνρσξίδνληαη ηε κεηέξα ηνπο (Bystrova, Widstrom, et al., 2007; Bystrova et
al., 2003; Carfoot, Williamson, & Dickson, 2005; Christensson, Bhat, Amadi, Eriksson, & Hojer,
1998; Christensson et al., 1992; Lindenberg, Cabrera Artola, & Jimenez, 1990; Mikiel-Kostyra,
Mazur & Boltruszko, 2002; Uvnas-Moberg, 1998). Τα νθέιε ηεο επαθήο δέξκα κε δέξκα
ζπλερίδνληαη θαη κεηά ηελ πξώηε ώξα από ηνλ ηνθεηό. Τα νθέιε είλαη αθόκα πεξηζζόηεξα όηαλ
κεηέξεο θαη κσξά είλαη ζε επαθή δέξκα κε δέξκα γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη πην ζπρλά (Moore &
Anderson, 2007; Syfrett, Anderson, Neu, & Hilliard, 1996). Τα κσξά πνπ θξπώλνπλ, αθόκα θαη ηα
πξόσξα κσξά, αλαθηνύλ ηελ θαλνληθή ηνπο ζεξκνθξαζία πην γξήγνξα όηαλ είλαη ζε επαθή δέξκα
κε δέξκα κε ηε κεηέξα ηνπο (Charpak et al., 2005).
Όηαλ ην κσξό βξίζθεηαη ζε επαθή δέξκα κε δέξκα κε ηε κεηέξα ηνπ, εθηίζεηαη ζηα βαθηήξηα πνπ
βξίζθνληαη θπζηνινγηθά ζην δέξκα ηεο, ηα νπνία ελδερνκέλσο λα ην πξνζηαηεύνπλ από αζζέλεηεο
πνπ νθείινληαη ζε κηθξόβηα (WHO, 1998). Οη έξεπλεο δείρλνπλ όηη νη κεηέξεο πνπ θξαηνύλ ηα
κσξά ηνπο ζε επαθή δέξκα κε δέξκα κεηά ηνλ ηνθεηό, ηα θξνληίδνπλ κε πεξηζζόηεξε
απηνπεπνίζεζε, αλαγλσξίδνπλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο πην γξήγνξα από ηηο κεηέξεο
πνπ απνρσξίδνληαη ηα κσξά ηνπο (Widstrom et al., 1990). Καη νη κεηέξεο, όκσο, ζπρλά πξνηηκνύλ
λα θξαηνύλ ηα κσξά ηνπο αγγίδνληαο ην γπκλό ηνπο δέξκα παξά λα ηα ηπιίγνπλ κέζα ζε
θνπβέξηεο!
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Άιια νθέιε ηεο επαθήο δέξκα κε δέξκα γηα ηα κσξά είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αλαπλνήο ηνπο, ηα
πςειόηεξα θαη ζηαζεξόηεξα επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα θαη κηα νκαιόηεξε κεηάβαζε ζηνλ
ζειαζκό (K. Crhistensson, Cabrera, E. Christensson, Uvnas-Moberg, & Winberg, 1995;
Christensson et al., 1992; Johanson, Spencer, Rolfe, Jones, & Malla, 1992; Walters, Boggs,
Ludington-Hoe, Price, & Morrison, 2007; Widstrom et al., 1990). Τα κσξά πνπ ηνπνζεηνύληαη
δέξκα κε δέξκα πάλσ ζηε κεηέξα ηνπο ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό πξνζθνιιώληαη από έλζηηθην ζην
ζηήζνο θαη αξρίδνπλ λα ζειάδνπλ ζπλήζσο κέζα ζε κηα ώξα (Righard & Alade, 1990; Walters et
al., 2007; Widström et al.,1990) Οη κεηέξεο πνπ έρνπλ ηα κσξά ηνπο ζε επαθή δέξκα κε δέξκα
έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα παξάγνπλ πεξηζζόηεξν γάια, λα ζειάζνπλ πεξηζζόηεξν θαη λα
απνθύγνπλ λα δώζνπλ ηερλεηό γάια (Bystrovaatthiesen, et al., 2007; DiGirolamo, GrummerStrawn, & Fein, 2001; Mikiel_Kostyra et al., 2002; Moore et al., 2007; Vaidya, Sharma, &
Dhungel, 2005). Είλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη νη εηδηθνί ζπζηήλνπλ απνθιεηζηηθό ζειαζκό –
ρσξίο ιήςε άιισλ πγξώλ ή ζηεξεώλ ηξνθώλ – γηα ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο δσήο (AAP Expert
Workgroup on Breastfeeding, 2005).
Σπγθαηνίθεζε ζην λνζνθνκείν
Γηα αξθεηέο εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηό – είηε απηόο έγηλε ζην καηεπηήξην, είηε ζε θέληξν ηνθεηνύ, είηε
ζην ζπίηη – νη βηνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνύ ζπλερίδνπλ λα
είλαη έληνλεο. Είλαη ινγηθό όηη όζν πεξηζζόηεξν ρξόλν πεξλνύλ δύν άλζξσπνη καδί, ηόζν πην
ζύληνκα γλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Μεηέξεο πνπ πεξλνύλ πεξηζζόηεξν ρξόλν κε ηα κσξά ηνπο,
ηόζν κέζα ζηελ εκέξα όζν θαη ζηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, έρνπλ πςειόηεξεο επηδόζεηο ζε ηεζη πνπ
κεηξνύλ ηελ έληαζε ηνπ δεζκνύ κε ην κσξό ηνπο (Klaus et al., 1972; Norr, Roberts, & Freese,
1989; Prodromidis et al., 1995). Έηζη, νη κεηέξεο καζαίλνπλ πην γξήγνξα ηηο αλάγθεο ησλ κσξώλ
ηνπο, θαζώο επίζεο θαη πώο λα ηα θξνληίδνπλ, λα ηα θαζεζπράδνπλ θαη λα ηα εξεκνύλ πην
γξήγνξα.
Τν λα είζηε ζπλερώο καδί κε ην κσξό ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λύρηαο
(«ζπγθαηνίθεζε») έρεη πνιιά νθέιε. Η ζπγθαηνίθεζε κε ην κσξό ζαο ζα θάλεη επθνιόηεξν ηνλ
ζειαζκό. Μειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε όιν ηνλ θόζκν δείρλνπλ όηη νη κεηέξεο πνπ
ζπγθαηνηθνύλ παξάγνπλ πεξηζζόηεξν γάια, παξάγνπλ πεξηζζόηεξν γάια πην γξήγνξα, ζειάδνπλ
γηα πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ζειάζνπλ απνθιεηζηηθά
ζε ζύγθξηζε κε ηηο κεηέξεο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε επαθή κε ην κσξό ηνπο ή πνπ ην κσξό
παξακέλεη ζην ηκήκα λενγλώλ ζηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο (Bystrova, Matthiesen, et al., 2007; Daglas
et al., 2005; Declercq, Sakala, Corry, & Applebaum, 2006; Fairbank et al., 2000; Flores-Huerta &
Cisneros-Silva, 1997; Lindenberg et al., 1990; Perez-Escamilla, Pollitt, Lonnerdal, & Dewey, 1994;
Syafruddin, Djauhariah, & Dasril, 1988; Yamauchi & Yamanouchi, 1990).
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Η ζπγθαηνίθεζε παξέρεη πνιιά νθέιε θαη γηα ηα κσξά. Τα κσξά πνπ είλαη κε ηηο κεηέξεο ηνπο
θιαίλε ιηγόηεξν, εξεκνύλ πην γξήγνξα θαη θνηκνύληαη πην ήζπρα (Keefe, 1987). Τα κσξά πνπ
ζπγθαηνηθνύλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο είλαη πηζαλόηεξν λα θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξν κεηξηθό γάια
(Bystrova, Matthiesen, et al., 2007), λα παίξλνπλ πεξηζζόηεξν βάξνο θάζε κέξα (Yamauchi &
Yamanouchi, 1990), λα ζειάδνπλ απνθιεηζηηθά (Mikiel-Kostyra, Mazur, & Wojdan-Godek, 2005),
ελώ έρνπλ ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ ίθηεξν, δειαδή θίηξηλε ρξνηά ηνπ δέξκαηνο πνπ
κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ζεξαπεία (Syafruddin et al., 1988).
Η ζπλεζηζκέλε θξνληίδα κέζα ζηα καηεπηήξηα (π.ρ. εμεηάζεηο, δσηηθά ζεκεία θαη κπάλην ηνπ
κσξνύ) κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ελόζσ κεηέξα θαη κσξό είλαη καδί. Μπνξείηε λα είζηε καδί κε
ην κσξό ζαο θη αθόκα, εάλ ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα βνεζήζεηε ην πξνζσπηθό λα ην θξνληίζεη.
Τα κσξά πνπ ηα θάλεη κπάλην ε κακά ηνπο θαη ηνπνζεηνύληαη ζε επαθή δέξκα κε δέξκα
παξακέλνπλ ην ίδην δεζηά όζν θαη ηα κσξά πνπ ηα θάλεη κπάλην ην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ
θαη πνπ ηνπνζεηνύληαη θάησ από ζεξκαληηθό ζώκα (Medves & O’Brien, 2004).
Καινπξναίξεηνη θίινη θαη ζπγγελείο κπνξεί λα ζαο ζπκβνπιεύζνπλ λα αθήλεηε ην κσξό ζαο ζην
ηκήκα λενγλώλ ζηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο κε ην ζθεπηηθό όηη ζα θνηκεζείηε πεξηζζόηεξν. Όκσο,
έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη νη κεηέξεο απηέο δελ θνηκνύληαη πεξηζζόηεξν από ηηο κεηέξεο πνπ
ζπγθαηνηθνύλ κε ηα κσξά ηνπο ην βξάδπ (Keefe, 1987, 1988; Waldenstrom & Swenson, 1991).
Πνιιέο κεηέξεο θνηκνύληαη πην ήξεκα γλσξίδνληαο όηη ην κσξό ηνπο είλαη δίπια ηνπο.
Η ζπγθαηνίθεζε έρεη θαη άιια καθξνπξόζεζκα νθέιε γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό. Οη έξεπλεο
δείρλνπλ όηη ηα πνζνζηά θαθνπνίεζεο παηδηώλ, παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο είλαη κηθξόηεξα
ζηηο κεηέξεο πνπ έρνπλ ζπρλή θαη παξαηεηακέλε επαθή κε ηα κσξά ηνπο ζηελ αξρή ηεο ινρείαο (N.
Lvoff, V. Lvoff, & Klaus, 2000; O’ Connor, Vietze, Sherrod, Sandler, & Altemeier, 1980).
Πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα ζειαζκό
Όηαλ εζείο θαη ην κσξό ζαο βξίζθεζηε ζε επαθή δέξκα κε δέξκα θαη ζπγθαηνηθείηε, ηόηε ζα έρεηε
απεξηόξηζηεο επθαηξίεο λα «εμαζθεζείηε» ζηνλ ζειαζκό. Αμηνπνηήζηε απηέο ηηο επθαηξίεο! Εάλ
έρεηε πνιινύο επηζθέπηεο, πείηε ηνπο όηη είλαη ώξα λα ζειάζεηε ην κσξό ζαο. Εάλ θξαηάηε ην
κσξό ζαο ζε επαθή δέξκα κε δέξκα, ην κσξό ζα ζαο πεη κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν όηη πεηλάεη. Εάλ
ην κσξό δελ είλαη ζην δσκάηηό ζαο, δεηήζηε από ην πξνζσπηθό λα ην θέξεη γηα λα ην ζειάζεηε. Οη
εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ όηη νη κεηέξεο έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ζπλερίζνπλ ηνλ
ζειαζκό εάλ ην πξνζσπηθό θέξλεη ην κσξό λα ζειάζεη όηαλ ε ζπγθαηνίθεζε δελ είλαη εθηθηή
(DiGirolamo, Grummer-Strawn, & Fein, 2008).
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Οη ζπζηάζεηο ηωλ εηδηθώλ
Τα νθέιε από ηελ παξακνλή κεηέξαο – κσξνύ καδί είλαη ηόζν εληππσζηαθά, ώζηε πνιινί
επαγγεικαηηθνί νξγαληζκνί δίλνπλ ζπζηάζεηο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο δεξκαηηθήο επαθήο θαη
ηεο ζπγθαηνίθεζεο, θαη ελαληηώλνληαη ζηηο πξαθηηθέο απνρσξηζκνύ κεηέξαο βξέθνπο κεηά ηνλ
ηνθεηό. Σε απηνύο ηνπο νξγαληζκνύο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Ιαηξηθή Αθαδεκία Μεηξηθνύ
Θειαζκνύ (Academy of Breastfeeding Medicine -Επηηξνπή Πξσηνθόιισλ ABM, 2007) ε
Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο (American Academy of Pediatrics – Οκάδα Εξγαζίαο
Εκπεηξνγλσκόλσλ AAP γηα ηνλ Μεηξηθό Θειαζκό, 2005), ην Ακεξηθαληθό Κνιιέγην Μαηεπηήξσλ
θαη Γπλαηθνιόγσλ (American College of Obstetricians and Gynecologists -Επηηξνπή ACOG γηα ηελ
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ γπλαηθώλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλεθηνύζεο νκάδεο θαη Επηηξνπή γηα ηε
καηεπηηθή πξαθηηθή , 2007), ε Έλσζε Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Γπλαηθείαο. Υγείαο, Μαηεπηηθήο θαη
Νενγλώλ (Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses) (2000), ν Παγθόζκηνο
Οξγαληζκόο Υγείαο (1998) θαη ν Δηεζλήο Σύλδεζκνο Σπκβνύισλ Θειαζκνύ (International
Lactation Consultant Association) (1999).
Σπζηάζεηο από ηνλ νξγαληζκό Lamaze International
Πεξηκέλεηο 9 κήλεο γηα λα γλσξίζεηο ην κσξό ζνπ. Τν έρεηο νλεηξεπηεί θαη πεξηκέλεηο κε
αλππνκνλεζία ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο. Μεηά ηνλ ηνθεηό, εζύ θαη ην κσξό ζνπ ζέιεηε θαη έρεηε
αλάγθε λα είζηε καδί. Οη έξεπλεο δείρλνπλ όηη ην λα είζηε καδί είλαη ό,ηη θαιύηεξν θαη γηα ηνπο δύν
ζαο. Ο νξγαληζκόο Lamaze International ν νπνίνο βαζίδεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζηηο πην πξόζθαηεο
επηζηεκνληθέο έξεπλεο, ζπληάζζεηαη κε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο πνπ ζπζηήλνπλ λα παξακέλνπλ
καδί ε κεηέξα θαη ην κσξό κεηά ηνλ ηνθεηό. Ο νξγαληζκόο Lamaze International ζαο παξνηξύλεη
λα γελλήζεηε ζε έλα κέξνο όπνπ εζείο θαη ην παηδί ζαο κπνξείηε λα είζηε καδί ρσξίο άζθνπεο
δηαθνπέο. Εάλ γελλήζεηε ζε καηεπηήξην, δεηήζηε από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό κεηά ηνλ ηνθεηό λα
ηνπνζεηήζεη ην κσξό επάλσ ζαο δέξκα κε δέξκα θαη λα ην έρεηε καδί ζαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
παξακνλήο ζαο ζην καηεπηήξην. Μπνξείηε λα θαζεζπράζεηε ζπγγελείο θα θίινπο ιέγνληάο ηνπο όηη
ην θαιύηεξν κέξνο γηα ην κσξό ζαο είλαη ε αγθαιηά ζαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλαλ αζθαιή θαη ρσξίο θηλδύλνπο ηνθεηό, κπνξείηε λα
δηαβάζεηε ηνλ νδεγό The Official Lamaze Guide: Giving Birth with Confidence (Lothian &
DeVries, 2005), λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ Lamaze, www.lamaze.org θαη λα
εγγξαθείηε γηα λα ιακβάλεηε ηελ εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ «Lamaze… Building
Confidence Week by Week»
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