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#6: Майка и бебе заедно − най-доброто за майката, бебето и
кърменето
Jeannette Crenshaw, MSN, RN, NEA-BC, IBCLC, LCCE, FACCE
След раждането една жена взима своето здраво новородено бебе за няколко минути. След това
медицинският екип взима бебето и го/я отнася в неонатологично отделение, а майката бива
настанена в следродилно отделение. През деня майката и бебето са заедно в стаята на
майката, но през нощта бебето е отделяно в неонатологичното отделение, тъй като според
съветите на медицинския екип, майката би искала да поспи възможно най-много. Майката е
осъзнала, че е прекарала доста време отделена от бебето си и се пита дали процедурите в
болницата наистина отговарят на нуждите на майката и бебето след раждане.

Преди години, когато раждането се е
преместило от домовете към болниците,
повечето бебета не са оставали заедно с
майките си. Майката е била настанявана в
следродилно отделение, докато бебето е било
обгрижвано в неонатологично отделение.
Майките са чакали дълги часове, за да видят
детето си и срещите са били обичайно около
времето за хранене. Медицинската общност е
смятала, че когато бебетата са в
неонатологично отделение, те са по-здрави,
намират се в по-голяма безопасност и
майките са по-отпочинали.
Стремеж към близост
С цел да Ви помогне да разберете как взетите
решения по време на бременност и раждане
могат позитивно да повлияят Вас и Вашето
бебе, Lamaze International предлага научни
данни за това, че да бъдете близо до бебето
си след раждането е важно и за двама ви.

Откакто свят светува жените са имали нужда
и са искали бебетата си близо до тях. Жените
са осугурявали на бебетата си сигурност,
топлина и храна като са ги държали в ръце
след раждането и докато са си почивали или
спели. Днес, ние знаем, че този "стремеж към
близост" е физическа и емоционална нужда
споделяна от майката и бебето й.
В
последните
години,
проучванията
показват, че е най-добре за майката и
здравото бебе да останат заедно след
раждането (Bergman, Linley, & Fawcus, 2004;
Bystrova, Matthiesen, et al., 2007; Bystrova,
Widstrom, et al., 2007; Christensson et al.,
1992; International Lactation Consultant
Association, 1999; Moore & Anderson, 2007;
Moore, Anderson, & Bergman, 2007; World
Health
Organization
[WHO],
1998).
Експертите също са съгласни, че освен в
случаите, когато е налице медицинско
показание, здравите майка и бебе не бива да
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се разделят след раждането или през първите
дни след раждане (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).
Прекъсване, отлагане или ограничаване на
времето, което майката и нейното бебе
прекарват заедно, може да има увреждащ
ефект върху изграждането на връзка
помежду им и върху успеха на кърменето
(Enkin et al., 2000).
Майката и бебето да са заедно
Бебетата остават стоплени, плачат по-малко
и кърменето има добър старт, когато майката
и бебето са заедно често от началото на
раждането. Майките се научават да
разпознават нуждите на бебетата си и
откликват нежно и с любов. Връзка, която
продължава до живот, започва да гради
основите си.
Моментът на раждането
Природата подготвя Вас и Вашето бебе да
имате нужда и да търсите един другиго от
момента на раждането. Окситоцин, хормонът
който кара матката Ви да се съкращава по
време на раждане, стимулира майчински
чувства след раждането докато докосвате,
вглеждате се във и кърмите Вашето бебе
(Uvnäs-Moberg, 1998; Winberg, 2005). Дори
още повече окситоцин ще се отдели, ако
държите бебето си кожа до кожа. Мозъкът
Ви ще освободи ендорфини, хормони
подобни на опиат, които засилват това
усещане. Тези хормони Ви помагат да се
почувствате спокойна; да откликвате на
нуждите на бебето си и карат телесната
температура на гърдите Ви да се увеличи,
което стопля бебето Ви (Uvnäs-Moberg,

1998). Поради естествения прилив на
адреналин, който бебетата изживяват
непосредствено след раждане, бебето Ви ще
бъде вѐдро, будно и готово да засуче скоро
след раждането (Porter, 2004; Righard &
Alade, 1990). През първите часове и дни след
раждането Вие ще се учите да разбирате
сигналите на бебето си и уникалния начин,
по който бебето общува с Вас.
Контакт кожа до кожа
Здравите новородени поставени контакт
кожа до кожа върху майките си се адаптират
лесно за живота извън утробата. Те остават
стоплени, плачат по-малко имат по-ниски
нива на хормоните на стреса, с по-голямва
вероятност могат да засучат и засукват порано в сравнение с новородени, които са
отделени от майките си (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; Uvnäs-Moberg,
1998). Ползите от контакта кожа до кожа
продължават и след първия час от раждането.
Колкото по-продължително и колкото почесто, бебетата са в контакт кожа до кожа с
майките си в часовете и дните след раждане,
толкова по-големи са ползите (Moore &
Anderson, 2007; Syfrett, Anderson, Neu, &
Hilliard, 1996). Бебета, които са с ниска
телесна
температура,
включително
и
преждевременно родени бебета, по-бързо
покачват температурата си до нормалната,
когато са носени в контакт кожа до кожа с
майките си (Charpak et al., 2005).
Когато майката и бебто са в контакт кожа до
кожа, бебето има досег с естествените
бактерии по кожата на майка си, което може
да предпази бебето от болестотворни
микроби (WHO, 1998). Проучванията
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подсказват, че жени, които носят бебетата си
в контакт кожа до кожа след раждане, се
грижат за бебетата си с повече увереност и
разпознават и откликват на нуждите на
децата си по-бързо, отколкото майки, които
са отделени от бебетата си (Widström et al.,
1990).
Всъщност
и
майките
често
предпочитат да носят бебетата си кожа до
кожа вместо повити в одеало.
Други ползи за бебето от контакта кожа до
кожа са: по-лесно дишане, по-висока и постабилна кръвна захар и естествено
преминаване към кърмене (K. Christensson,
Cabrera, E. Christensson, Uvnäs-Moberg, &
Winberg, 1995; Christensson et al., 1992;
Johanson, Spencer, Rolfe, Jones, & Malla,
1992; Walters, Boggs, Ludington-Hoe, Price, &
Morrison, 2007). Бебета, поставени кожа до
кожа върху майките си непосредствено след
раждане, показват естествен инстинкт да
засучат гърдата и да започнат кърмене,
обичайно в рамките на първия час (Righard &
Alade, 1990; Walters et al., 2007; Widström et
al., 1990). Майки, които носят бебето си кожа
до кожа след раждането, с по-голяма
вероятност произвеждат повече кърма,
кърмят по-продължително и кърмят без да
предлагат адаптирано мляко (Bystrova,
Matthiesen, et al., 2007; DiGirolamo,
Grummer-Strawn, & Fein, 2001; Mikiel-Kostyra
et al., 2002; Moore et al., 2007; Vaidya,
Sharma, & Dhungel, 2005). Важно е да се
отбележи също, че експертите препоръчват
изключително кърмене − без други течности
или храни − през първите 6 месеца от живота
на бебето (AAP Expert Workgroup on
Breastfeeding, 2005).
Настаняване заедно с бебето
През дните след раждането − било то в
болница, родилен дом или у дома −
физическата и емоционална нужда на
майката и бебето един от друг продължава.

Звучи логично, че колкото повече време
двама души прекарват заедно, толкова подобре се опознават те. Изследвания сочат, че
майки, които са с бебетата си за попродължително време, включително и през
нощта, чувстват повече привързаност към
бебетата си (Klaus et al., 1972; Norr, Roberts,
& Freese, 1989; Prodromidis et al., 1995).
Докато е заедно с бебето, майката бързо се
научава да разпознава нуждите на бебето си
и как най-добре да го/я обгрижва, успокоява
и утешава.
Да бъдете заедно с бебето си продължително
време през деня и през нощта (наречено
"съвместно настаняване") има много ползи.
Това прави кърменето по-лесно. Проучвания
правени по света подсказват, че майки, които
са заедно с бебетата си, произвеждат повече
кърма; производтвото им нараства по-бързо;
кърмят по-продължително и с по-голяма
вероятност ще кърмят изключително, в
сравнение с майки, които имат ограничен
контакт с бебетата си или чиито бебета са в
неонатологично отделение през нощта
(Bystrova, Matthiesen, et al., 2007; Daglas et
al., 2005; Declercq, Sakala, Corry, &
Applebaum, 2006; Fairbank et al., 2000; FloresHuerta & Cisneros-Silva, 1997; Lindenberg et
al., 1990; Pérez-Escamilla, Pollitt, Lönnerdal,
& Dewey, 1994; Syafruddin, Djauhariah, &
Dasril, 1988; Yamauchi & Yamanouchi, 1990).
Да бъдете заедно с бебето си е по-добрият
вариант за бебето. Докато бебетата са с
майките си, те плачат по-малко, успокояват
се по-бързо и прекарват повече време в
спокоен сън (Keefe, 1987). Бебета, които са
заедно с майките си, е по-вероятно да
приемат повче кърма (Bystrova, Matthiesen, et
al., 2007), да качат повече тегло на ден
(Yamauchi & Yamanouchi, 1990), да са
изключително
кърмени
(Mikiel-Kostyra,
Mazur, & Wojdan-Godek, 2005) и за тях е помалко вероятно да страдат от жълтеница −
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пожълтяване на кожата, което понякога се
нуждае от лечение (Syafruddin et al., 1988).
Обичайната грижа за новороденото в
болницата (например прегледи, витални
показатели и къпане) могат да бъдат
извършвани и когато сте настанени заедно с
бебето си. Вие може да сте близо до бебето
си и дори да помагате с някои от грижите,
ако искате. Бебета изкъпани от майките си и
поставени кожа до кожа остават толкова
стоплени, колкото бебета изкъпани в
неонатологичното отделение и поставени в
затоплящи легла (Medves & O’Brien, 2004).
Добронамерени приятели и членове на
семейството може да Ви посъветват да
оставите бебето си да пренощува в
неонатологичното отделение, за да може да
поспите повече. Въпреки това, проучвания
показват, че майки, чиито бебета са в
неонатологично отделение, не спят повече от
майките, които са заедно с бебетата си през
нощта (Keefe, 1987, 1988; Waldenström &
Swenson, 1991). Много майки спят поспокойно знаейки, че бебето им е при тях.
Да бъдете заедно с бебето си може да има
други дългосрочни ползи за Вас и бебето.
Проучванията подсказват, че процентът на
злоупотреба с деца, пренебрегване и
изоставяне е по-нисък при майки, които имат
чест
и
продължителен
контакт
с
новороденото си бебе през ранния период
след раждането (N. Lvoff, V. Lvoff, & Klaus,
2000; O’Connor, Vietze, Sherrod, Sandler, &
Altemeier, 1980).
Неограничени възможности за кърмене
Когато Вие и Вашето бебе сте заедно, кожа
до
кожа,
ще
имате
неограничени
възможности да "практикувате" кърмене.
Направете възможно случването на тези
моменти. Ако имате много посетители,

кажете им, че е време за кърмене. Ако носите
бебето си кожа до кожа, специалният начин,
по който бебето Ви общува, ще им подскаже,
че той/тя е гладен/на. Ако не е възможно
бебето да е с Вас в стаята Ви, помолете да Ви
носят бебето за кърмене. Излседователи
откриват, че майките са по-склонни да
продължат да кърмят, ако бебето им се носи
за кърмене, когато съвместно настаняване не
е възможно (DiGirolamo, Grummer-Strawn, &
Fein, 2008).
Препоръки от експерти
Ползите от контакта кожа до кожа са толкова
внушителни, че много професионални
организации го препоръчват, а също така
насърчават това майката и бебето да бъдат
заедно и се противопоставят на рутинното
разделяне на майката от бебето след раждане.
Такива организации са: Академията по
Медицина на Кърменето (ABM Protocol
Committee, 2007); Американската Академия
на Педиатрите (AAP Expert Workgroup on
Breastfeeding, 2005); Американският Колеж
по Акушерство и Гинекология (ACOG
Committee on Health Care for Underserved
Women & Committee on Obstetric Practice,
2007); Асоциацията по Женско Здраве,
Акушерство и Неонатологични Сестри
(2000); Световната Здравна Организация
(1998) и Асоциация на Международно
Сертифицираните Консултанти по Лактация
(1999).
Препоръки от Lamaze International
Вие чакате девет месеца да се срещнете с
Вашето бебе. Мечтаете за Вашето бебе и
очаквате момента на раждане с вълнение.
След раждането Вие и бебето Ви ще искате и
ще имате нужда да бъдете заедно.
Проучванията показват, че да бъдете заедно е
най-доброто и за двете страни. Lamaze
International, която базира обучението си на
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най-актуалните проучвания, се присъединява
към множеството организации, които
препоръчват майката и бебето да останат
заедно след раждането. Lamaze International
Ви насърчава да изберете място на раждане,
където Вие и бебето Ви може да бъдете
заедно, без излишно разделяне. Ако
обмисляте раждане в болница, кажете на
медицинския екип, че планирате да държите
бебето си в контакт кожа до кожа след
раждането и да бъдете заедно с него/нея по
време на престоя си. Уверете приятелите и
семейството си, че най-доброто място за
бебето
Ви
е
при
Вас
самата!

За да научите повече за безопасно и
здравословно раждане, може да прочетете
The Official Lamaze Guide: Giving Birth with
Confidence (Lothian & DeVries, 2005); да
посетите
страницата
на
Lamaze
(www.lamaze.org) и да се запишете да
получавате
регулярни
писма
(Lamaze…Building Confidence Week by Week).
Последна
редакция
документ: Юли 2009
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