Dopajanie
NIE DOPAJA SIĘ NIEMOWLĄT W UPAŁY, OKRESIE GRZEWCZYM I W ŻADNYM
INNYM OKRESIE
DZIECIOM PODAJEMY PIERŚ ABY PIŁY I JADŁY, NA ŻĄDANIE, NAWET
JEŚLI OZNACZA TO BARDZO CZĘSTE PODAWANIE PIERSI
Drogie młode mamy i te trochę bardziej doświadczone. Wychodząc
naprzeciw obawom: nie, nie podaje się niemowlętom niczego poza
piersią co najmniej do 7mż (czyli CO NAJMNIEJ skończonych 6ciu miesięcy, u alergików zaleca się wyłączne karmienie
piersią przez okres 9 miesięcy), czyli do okresu rozszerzania
diety. Oczywiście rozszerzanie diety nie oznacza obowiązku
wprowadzania płynów uzupełniających, a więc podczas WYŁĄCZNEGO
karmienia piersią nie podajemy:
wody
soczków
herbatek
mleka modyfikowanego
glukozy
innych płynów
Jedynym płynem, jaki jest odpowiedni dla niemowlęcia w
pierwszym półroczu, jest mleko mamy wypływające z piersi,
które w 88% składa się z wody. Nie dopaja się dziecka, bo nie
ma takiej potrzeby.
Jednym z powodów jest fakt, iż wszystkie te płyny mają
niższe pH niż pokarm matki. pH soków żołądkowych to 1.5, pH
wody źródlanej to ok 4.5, mieszanki ok 5, a pokarmu jest
zasadowe i wynosi 7.4 (optymalne dla ludzkiego organizmu).
Dzięki temu bakterie probiotyczne nie giną w żołądku, tylko
budują florę jelitową, umożliwiając dojrzewanie jelit oraz
uszczelnienie ich, przygotowując na rozszerzenie diety.
Każdorazowe podanie płynu innego niż mleko mamy zaburza pH
jelit, w mniejszym (woda) lub większym stopniu (mieszanka,

słodzone płyny), przyczyniając się do zaburzania flory
jelitowej, która potrzebuje wielu dni, a nawet tygodni (po 1-2
butelkach mieszanki jest to ok. miesiąc) wyłącznego karmienia
piersią aby się odbudować.
W Afryce, w Ameryce Południowej i w innych krajach o klimacie
tropikalnym, subtropikalnym, pustynnym, zwrotnikowym etc,
dzieci piją tylko mleko z piersi – nawet 2 lata. W niektórych
miejscach dla dziecka to być lub nie być, bo jakość wody
pozostawia wiele do życzenia, a temperatura sięga 40-50 st
Celsiusza w cieniu. Dzieci się nie odwadniają. W naszym
klimacie bywa bardzo ciepło, ale z całą pewnością nie jest
GORĄCO.
W okresie grzewczym, kiedy powietrze jest suche, także
wystarczą płyny, które dziecko dobowo wypija z piersi mamy.
Jeśli dziecko karmione piersią w dowolnym momencie okresu
karmienia złapie infekcję układu pokarmowego, najlepszym
płynem
jest
pokarm
kobiecy,
który
oprócz
wody
zawiera elektrolity – tak niezbędne przy infekcjach
jelitowych. Działa on jak najlepszy płyn nawadniający. Dzięki
temu jest duża szansa, że podając pierś często, ale po trochu,
dziecko się nie odwodni, a mleko zadba o odżywienie w okresie,
kiedy inne pokarmy mogą nasilać wymioty i biegunkę. Dodatkowo
pomoże jelitom odzyskać równowagę probiotyczną. Ponadto pokarm
kobiecy ma w sobie substancje przeciwwymiotne, zmniejszające
ryzyko wystąpienia i wielkość wymiotów.
Jeśli jest konieczność podania dodatkowego płynu lub podania
pokarmu mamy, należy do zrobić metodą alternatywną.
SKĄD SIĘ WZIĘŁO DOPAJANIE

Zdjęcie
do
reklamy
DoidyCup, Lata 50-te
Pojawiło się w okresie międzywojennym, a rozwinęło po
wojnie, wraz z rozwojem mleka w proszku i mieszanek (na
zachodzie). Takie preparaty powodowały poważne zaparcia i
konieczne było podawanie dzieciom płynów, aby ułatwić
wypróżnienie. Do tego, od połowy XX wieku karmiono dzieci wg
schematów i stosowano tzw. zimny chów, który zakładał, że
dziecko ma się samo zająć sobą i wprowadzenie jedzenia o
regularnych porach, miało pomóc w utrzymaniu tych schematów.
Od urodzenia należy przyzwyczajać niemowlę do regularnego
przyjmowania pokarmów w stałych odstępach czasu oraz do
zachowania przerwy nocnej. W związku z tym w pierwszym
miesiącu życia niemowlę karmimy w godzinach: 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24, i zachowujemy 6-godzinną przerwę nocną.
Podawanie glukozy czy słodzonych herbatek pomiędzy porami
karmień miało oszukać żołądek dziecka. Nie miało to znaczenia,
czy niemowlę było karmione naturalnie, czy sztucznie, dlatego
kobiety szybko odstawiały dzieci od piersi pod pretekstem
słabego pokarmu, bo dziecko nie przybierało na wadze czy też

dużo płakało, domagając się częstszego karmienia.
Aktualne badania podają, że nawet współczesnymi mieszankami
powinno się karmić na żądanie. Pomimo że lekarze często
zalecają podawanie płynów, nie ma takiej konieczności w
przypadku dzieci karmionych wyłącznie piersią. Należy
zauważyć, że wówczas nie będą to już dzieci karmione wyłącznie
piersią.
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