Co przyszła mama powinna
wiedzieć o karmieniu piersią,
czyli jak się przygotować?
Ciąża to okres przygotowań do nowej roli. Właśnie w tym czasie
przyszłe mamy zastanawiają się nad sposobem żywienia
niemowlęcia. Wybór, którego dokonają, może zaważyć na całym
życiu ich dziecka. Decyzja o karmieniu piersią jest dla
większości świeżo upieczonych mam na tyle oczywista, że nie
przychodzi im do głowy odpowiednio się przygotować. Karmienie
maleństwa mlekiem mamy jest naturalne, zdarzają się jednak
wątpliwości, które warto rozwiać, zanim na świecie pojawi się
wyczekiwana istota.
NIE TRZEBA HARTOWAĆ BRODAWEK PRZED PORODEM.
PRAWIDŁOWO PRZYSTAWIANE DZIECKO SSIE BEZBOLEŚNIE.
1. BRODAWKI
Należy zwrócić uwagę na kształt brodawek. Ich wielkość i
kształt, to czy są płaskie lub wklęsłe może mieć znaczenie
przy przystawianiu dziecka do piersi. Zbyt płytkie uchwycenie
przez dziecko brodawki może powodować ból u mamy i macerować
brodawki. Warto dowiedzieć się w jaki sposób podawać je
dziecku, aby uniknąć bólu i by bez problemu nauczyło się je
ssać (bez dodatkowych gadżetów takich jak np.: kapturki).
Można zaopatrzyć się w niplette, muszle laktacyjne, ale przede
wszystkim wierzyć w siebie! Ty i dziecko jesteście do siebie
dopasowani idealnie – Twoje piersi są stworzone po to, żeby
właśnie Twoje dziecko z nich jadło. Dziecko nie wie jak
powinna wyglądać „prawidłowa” brodawka, dlatego Twoja jest dla
niego idealna, wystarczy, że nauczysz się ja prawidłowo
podawać.
!!!WAŻNE!!!

Znaleźć zawczasu DOBREGO doradcę laktacyjnego, koleżankę z
doświadczeniem
i wiedzą, która przyjedzie zaraz po porodzie i pomoże w
pierwszym przystawieniu dziecka do piersi, bez względu na
kształt brodawek.
Znajdź też dobrą położną środowiskową, nie musisz brać
pierwszej z POZ, i dobrego pediatrę – zrób casting – masz do
tego prawo!
możesz skorzystać z naszych propozycji:
KTO POMOŻE CI W KARMIENIU PIERSIĄ?
POŁOŻNA Z POLECENIA

NIE POZWOLIĆ NA RUTYNOWE DOKARMIENIE MIESZANKĄ
BEZ ISTOTNYCH WSKAZAŃ MEDYCZNYCH
(uwaga żółtaczka nie jest wskazaniem do odstawienia,
dokarmiania i pojenia glukozą)

2. WĘDZIDEŁKO
Upewnić się, czy dziecko nie ma krótkiego/krótkich wędzidełek:
językowo
wargowego
Krótkie wędzidełko utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe ssanie
piersi, pobieranie pokarmu, stymulowanie laktacji, może
powodować ból podczas karmienia i macerować brodawki mamy.
3. GADŻETY
Sklepy z artykułami dla niemowląt oferują całą masę
„niezbędnych” gadżetów. Tak na prawdę do karmienia dziecka
potrzeba tylko dwóch rzeczy: piersi i dziecka. Dla mam po
cięciu cesarskim – może przydać się specjalna poduszka, na
której kładzie się dziecko do karmienia. Sprawdzi się też może
zwinięty koc. Wszelkie dodatkowe gadżety mogą się przydać

później.

karmienie po cięciu cesarskim,
zdjęcie: babyonline.pl

laktator (ręczny lub elektryczny, w zależności od
potrzeb mamy)
kubeczek do podawania pokarmu
strzykawka z drenem – do podawania pokarmu
ewentualnie torebki do przechowywania pokarmu
więcej na ten temat w artykule Alternatywne metody karmienia,
dokarmiania i pojenia wcześniaków, noworodków i niemowląt
4. WKŁADKI LAKTACYJNE
Jednorazowe wkładki laktacyjne- na pierwsze dni i nawał. W
razie konieczności warto zainwestować we wkładki wielorazowe.
Potrzeba co najmniej 8-16 na dobę. Należy pamiętać o ich
regularnym wymienianiu po każdym karmieniu, także tych
jednorazowych. Minimalizuje to ryzyko infekcji piersi. Już 1
kropla mleka może spowodować rozwój bakterii i grzybów, tym

samym spowodować grzybicę lub zapalenie piersi.
5. BIUSTONOSZ
Wygodna bielizna na okres nawału. Ważne, żeby dobrze
podtrzymywała nabrzmiałe piersi, jednocześnie ich nie
uciskając. Zbyt ciasne staniki sprzyjają zastojom.
6. CHUSTA
Chusta tkana lub elastyczna. Pomoże w pierwszych tygodniach
kiedy dziecko potrzebuje dużej bliskości lub kiedy pojawią się
bóle brzuszka. Później będzie cudownym ułatwieniem w
codziennym życiu
7. PROBIOTYKI
W III trymestrze mama powinna łykać probiotyki zawierające
szczep Lactobacillus rhamnosus GG. Zminimalizuje to ryzyko
wystąpienia alergii u dziecka, zwłaszcza jeśli jest obciążenie
genetycznie w rodzinie, a dodatkowo poprawi pracę jelit mamy.
8. DIETA
Mama karmiąca piersią musi się przede wszystkim dobrze i
zdrowo odżywiać, przez kilka pierwszych dni, dieta powinna być
lżejsza, dopóki MAMA nie nie nabierze sił po porodzie, nie ma
wskazań do stosowania specjalnych lekkostrawnych diet w
okresie karmienia piersią, diet eliminacyjnych lub
ograniczania niektórych produktów żywnościowych,
używek. więcej o Diecie mamy karmiącej

za wyjątkiem

9. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE
Zebranie garści niezbędnych informacji na temat laktacji aby
świadomie rozpocząć karmienie zaraz po porodzie. Twoja wiedzy
da Ci pewność siebie,
nie będziesz
skazana na łaskę i
niewiedzę personelu szpitala. Należy pamiętać ze spadek wagi
po porodzie w granicach 10-15% jest fizjologiczny i wymaga
jedynie obserwacji. Nie jest powodem do nadmiernego niepokoju.
Badania wykazują, że taki spadek ma miejsce jedynie w
szpitalach i nie jest obserwowany w przypadku porodów
domowych, może więc mieć związek z procedurami szpitalnymi.

Dokładnych badań na ten temat nie przeprowadzono, ale warto
poczytać o Małych przyrostach i spadku wagi, Czy istnieje brak
pokarmu i pokarm małowartościowy oraz co zrobić, aby się udało
– czyli 5 kroków do udanego karmienia piersią, że żółtaczka
noworodkowa nie jest podstawą do odstawienia dziecka od
piersi. Że dziecko płacze z głodu, pragnienia i z miliona
innych powodów i to, że chce ciągle być przy piersi to
zupełnie normalne i wcale nie oznacza, że się nie najada (o
tym świadczą przyrosty i mokre/brudne pieluszki).
Jak powinno przebiegać pierwsze karmienie
10. EDUKOWANIE RODZINY
Warto uświadomić zawczasu rodzinę na temat przebiegu kamienia
piersią, zachowań niemowlęcia, braku konieczności dopajania,
dokarmiania i micie „słabego mleka„. Młoda mama potrzebuje
dużo wyrozumiałości i wsparcia. Jest takie powiedzenie, że do
wychowania dziecka potrzeba wioski.
Najważniejsze jest jednak, że kobiety karmiły piersią od
wieków. Nie potrzebowały nic aby karmić. Dziecko było po
prostu zawsze blisko mamy, co podnosiło poziom prolaktyny
odpowiedzialnej za produkcję pokarmu. Dzieci nie znały
smoczków, butelek i silikonowych kapturków, a więc ssały taką
pierś jaką dostały po porodzie. Matki, babki i akuszerki
wspierały położnice w drodze mlecznej, dzieci nie umierały,
dlatego, że matka miała mało pokarmu, czy był on mało
wartościowy ale wskutek chorób, braku badań i leków, a także
braku elementarnych zasad higieny.
Źródła:
http://www.kobiety.med.pl/cnol/

