O karmieniu noworodka
Ostatnio narosło trochę nieprawd, ze skrajności budzenia
dzieci na karmienie o określonych godzinach, do odwrotnej,
totalnego nie budzenia.
Więc może trochę wyjaśnień. Nie budzimy zdrowych niemowląt,
które dobrze przybierają na wadze. Dla ścisłości niemowlę
to dziecko, które żyje na świecie dłużej niż 28 dni.
Sprawa inaczej wygląda w przypadku dzieci z przedłużającą
się żółtaczką, w tym przypadku regularne karmienia są
niezwykle ważne, dla prawidłowego przebiegu procesu
wypłukiwania bilirubiny, czy niemowląt z hipotrofią, gdzie
ważne są prawidłowe przyrosty.
NOWORODEK
To wyjątkowy okres w życiu, pierwsze 28 dni życia
pozamacicznego. W macicy dziecko maiło stałe dostawy
substancji ożywczych, dzięki temu mogło prawidłowo się
rozwijać. Noworodek ma niezwykle mały żołądek więc MUSI jeść
często, nie ma opcji przerw na spanie kilka godzin, w dzień
przerwy nie mogą być dłuższe niż 2h, a w nocy 3-4h. Jest to
zasada absolutnie bezdyskusyjna. Noworodek optymalnie jeśli
będzie jadł często nawet 12-15x/dobę, 10x to absolutne
minimum.
DLACZEGO?
W tym okresie dziecko jest najbardziej niestabilne w całym
swoim życiu, w macicy za regulację wielu procesów odpowiadała
mama i łożysko, teraz te niedojrzałe procesy organizm uczy się
regulować samodzielnie. Potrzebuje do tego ciągłej bliskości
matki, jej oddalenie się może prowadzić do przedłużonych
okresów snu, a te znowu do spadku poziomu glukozy, niski
poziom glukozy znowu wyłącza układ nerwowy autonomiczny, czyli
ten niezależny od woli, co może doprowadzić do śpiączki a

nawet śmierci noworodka.
Dlatego właśnie „wiszenie” dziecka przy piersi jest tak ważne
w pierwszym miesiącu życia. Ciągły kontakt skóra do skóry,
oddech matki i bicie jej serca pozwalają regulować się
niedojrzałym układom noworodka.
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Odkładanie noworodka do łóżeczka jest więc niebezpieczne dla
jego zdrowia i życia, tak jak pozwalanie mu na długie spanie,
zwłaszcza w drugim pokoju. Ta ciągła potrzeba kontaktu jest
uwarunkowana genetycznie i ewolucyjnie i nie jest niczym
nienaturalnym, jest jednym z mechanizmów, które zapewniły nam
przetrwanie gatunku przez wieki. Nasze mózgi, a wiec też
naszych dzieci niewiele różnią się od mózgów sprzed 150 000
lat, kiedy prowadziliśmy koczowniczy tryb życia, narażeni na
niebezpieczeństwa.
Co jeszcze się dzieje, kiedy dziecko jest w ciągłym bliskim
kontakcie z matką? Nie tylko regulują się jak wcześniej
wspomniałam układy oddechowy, krążenia, nerwowy, ale przede
wszystkim dziecko śpi płytko, bliski kontakt, zwłaszcza skóra
do skóry, powoduje że dziecko wyczuwa zapach matki i jej
piersi, a to znowu powoduje płytki sen i częste wybudzanie na
karmienie, optymalnie jeśli dziecko śpi przy piersi, tak to
kolejny powód, żeby nie podawać smoczka.
ALE WIĘC CZĘSTE KARMIENIE JEST WAŻNE

Najważniejszy jest wspomniany poziom glukozy we krwi. Jeśli
noworodek ma tak mały żołądek jak wspomniałam, wiec porcje
pokarmu jakie przyjmuje są niewielkie, a wiec niezwykle łatwo
doprowadzić to zaburzeń gospodarki węglowodanowej i spadku
poziomu glukozy, częste karmienie niweluje to zagrożenie i
pozwala utrzymywać stały poziom glukozy.
Komórki organizmu do pracy potrzebują przeze wszystkim glukozy
i tlenu (oddychanie tlenowe zachodzi w większości komórek w
ciele), niedobór glukozy powoduje zwolnienie metabolizmu i
procesów zachodzących w mózgu, aby ochronić mózg przed
uszkodzeniem, a to powoduje odłączenie układu nerwowego i
problem z wybudzeniem i nakarmieniem, dlatego własnie lepiej
zapobiegać, niż potem się martwić.
KIEDY NAKARMIĆ?
Nie da się karmić za często. Karmimy przy pierwszych oznakach
głodu: ruszanie językiem, ruszanie ustami, wkładanie rąk do
ust, wiercenie się. Powinno zostać nieograniczony czas przy
piersi. Można zmieniać piersi. Po przerwie 2h w dzień i 4 w
nocy, może być ospałe i ssać niechętnie.
OZNAKI PRAWIDŁOWEGO KARMIENIA:
STOLEC
w pierwszej dobie 1 (zwykle jest to smółka niedługo po
urodzeniu), w drugiej dobie 2 itd., od 5-tej doby może być
przy każdym karmieniu, ale przynajmniej 4-5/dobę, w kolorze
żółtym, o średnicy ok 2,5 cm.
MOCZ
Powinien być jasnożółty i rozjaśniać się z każdym dniem, aż
stanie się bardzo jasny (ciemny może niepokoić), i znowu 1x w
pierwszej dobie (zwykle niedługo po urodzeniu), 2 – w drugiej,
itd a od 5-tej doby w ilości co najmniej 5-6/dobę, o objętości
ok 3 łyżek stołowych – 45ml

PRZYROST MASY
Średni tygodniowy przyrost masy w okresie noworodkowym to
170g/tydzień
NATURA JEST GENIALNA
Podsumowując:
1. W okresie noworodkowym dziecko powinno jak najczęściej
być przy piersi, optymalnie 12-15x na dobę, ale może
nawet ssać pierś non stop, wynika to z procesów
ewolucyjnych zapewniających przetrwanie
2. Podawanie w tym okresie smoczka i odkładanie do łóżeczka
jest zagrożeniem dla zdrowia i życia noworodka oraz
laktacji, bo może doprowadzić do hipoglikemii i zaburzeń
laktacji.
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