
Από την αγωνία 
και το φόβο στην ευτυχία

τα Νέα του Συνδέσμου
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Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος - La Leche 
League Greece, Δήμητρος 10, Αγία Παρασκευή, T.K. 153 42, Αττική.

To γαλουχώ εκδίδεται δύο φορές το χρόνο από το Σύνδεσμο 
Θηλασμού Ελλάδος - La Leche League Greece, για τα μέλη του 
Συνδέσμου. Το κόστος της ετήσιας συνδρομής στο Σύνδεσμο είναι 
30 ευρώ. Μπορείτε να γίνετε μέλος σε οποιαδήποτε Ομάδα στην 
Ελλάδα. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα: 210 6003249 
ή στο διαδίκτυο: http://www.lllgreece.org

Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο: 
Σοφία Μαυροπούλου, Επιδαύρου 86, 54 454, Θεσσαλονίκη

Yπεύθυνη σύνταξης: Μυρτώ Χρονάκη, myrto.ch@gmail.com

Συντακτική επιτροπή: Μυρτώ Χρονάκη, Σοφία Μαυροπούλου, 
smavrop2@otenet.gr

Υπεύθυνη ιστοριών: Κατερίνα Μιχαηλίδου, katerinamich@gmail.com

Υπεύθυνη στήλης “The English Voice of LLL Greece”: Kathy 
Dounoulis, dounouli@otenet.gr

Υπεύθυνη στήλης «συνταγές και διατροφή»: Πηνελόπη 
Καραγκούνη, penelope.kar@hotmail.gr

Υπεύθυνη στήλης «ρωτάτε-απαντάμε»: Κατερίνα Μιχαηλίδου

Υπεύθυνη βιβλιοπαρουσίασης: Σοφία Μαυροπούλου

Υπεύθυνες διορθώσεων: 
Σοφία Μαυροπούλου, Πηνελόπη Καραγκούνη

Υπεύθυνες διαφημίσεων: 
Κατερίνα Μιχαηλίδου, Σοφία Μαυροπούλου 

Μπορείτε να δώσετε την ιστορία σας στη Σύμβουλο της Ομάδας 
σας, ή να τη στείλετε στην Κατερίνα Μιχαηλίδου ή στη Μυρτώ 
Χρονάκη

Σχεδιασμός εντύπου: Λίζα Κουντούρη, el.kountouri@gmail.com

Η αποδοχή των διαφημίσεων δεν συνεπάγεται την προώθηση των 
αντίστοιχων προϊόντων από το Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδος - La Leche 
League Greece. 
Ο Σύνδεσμος είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση, τα έσοδα της 
οποίας προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές. Κάνοντας μια δωρεά 
στον Σύνδεσμο Θηλασμού, συμβάλλετε και εσείς στην υποστήριξη του 
θηλασμού! 

Μπορείτε να κάνετε μία δωρεά σε οποιαδήποτε Ομάδα στην Ελλάδα 
ή στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου.
Αρ. λογαριασμού όψεως: 145002002003261, Alpha Bank
κατάστημα τηρήσεως: 0360 Χαλανδρίου Β́
Εάν κάνετε κατάθεση παρακαλείστε να αναφέρετε το όνομα σας και 
να επικοινωνήσετε με την Ταμία του Συνδέσμου Άντα Παλαντζιάν, για 
να σας σταλεί η απόδειξη, τηλεφωνικά, 210 6208151 ή ηλεκτρονικά, 
adapalandjian@gmail.com.

Μέσα στην παρούσα κρίση η οποία δε φαίνεται να τελειώνει σύντομα, μία 
λύση, και ίσως η μοναδική, μοιάζει να είναι η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών 
αλληλεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους και ομάδες. Η αλληλοβοήθεια 
μπορεί να προσφέρει μία σημαντική υποστήριξη σε δύσκολες 
περιστάσεις, να κάνει δυνατή την επιβίωση για κάποιο διάστημα, ίσως 
να δώσει δυνάμεις και ιδέες για μία καλύτερη συνέχεια. Και όχι μόνο: 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση, τη «μήτρα», για μελλοντικές σχέσεις  
αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας. 

       
Οι Ομάδες, οι Σύμβουλοι και οι μητέρες του Συνδέσμου Θηλασμού 
Ελλάδος (La Leche League Greece) κάνουν ακριβώς αυτό: υποστηρίζουν 
η μία την άλλη, μοιράζονται εμπειρίες και ιδέες, παρέχουν πληροφορίες 
και βοήθεια για μια καλύτερη φροντίδα των παιδιών, ακόμη και σε 
πρακτικά θέματα. Οι μητέρες προτείνουν στην πράξη νέους τρόπους 
συνύπαρξης,. Οι Συναντήσεις των Ομάδων είναι παντού και πάντοτε 
δωρεάν και ανοιχτές για να προσφέρουν προσωπική υποστήριξη σε 
μητέρες που θέλουν να θηλάσουν. 
Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, η φιλοσοφία της μητρότητας μέσω του 
θηλασμού αποτελεί μία πρόταση για μια κοινωνία αλληλοκατανόησης 
των αναγκών των άλλων ανθρώπων, αλληλοϋποστήριξης σε δύσκολες 
στιγμές, φιλίας και συντροφικότητας, ενίσχυσης των ανθρώπινων 
δεσμών. Είναι ένα δίκτυο μητέρων και παιδιών που μπορεί να μας 
υποστηρίζει στις δύσκολες εποχές που ζούμε...

Μυρτώ Χρονάκη, Νοέμβριος 2012
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Η αλληλεγγύη των μητέρων
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Θηλασμός: ένα δώρο αγάπης που διαρκεί μια ζωή
Θηλασμός: μια επένδυση για όλη την οικογένεια
Θηλασμός: δικαίωμα κάθε μωρού, προνόμιο κάθε μητέρας 
Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού: υποστήριξη μητέρας προς μητέρα (www.llli.org)
http://www.lllgreece.org, τηλ. 210 600 32 49Π
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• Ποιες είμαστε και τι κάνουμε
• Πώς να εγκαταστήσετε το γάλα σας
•  Η πρώτη ανοσοποιητική προστασία του μωρού
•  Πώς θα ξέρετε ότι το υγιές τελειόμηνο μωρό σας 
   παίρνει αρκετό γάλα
• Τα πλεονεκτήματα του θηλασμού
• Είναι καλό μωρό;
• Προετοιμάζοντας τις θηλές
• Ο ρόλος του πατέρα στο θηλασμό
•  Η τοποθέτηση του μωρού στο στήθος
• Πώς να βγάζετε γάλα με το χέρι
• Ο θηλασμός μετά από καισαρική
• Ο θηλασμός των διδύμων
• Ο βρεφικός ίκτερος
• Σύγχυση θηλών
• Πιπίλα ναί ή όχι
• Ερεθισμένες θηλές
• Ερεθισμένα στήθη
•  Όταν μια μητέρα που θηλάζει αρρωστήσει
• Όταν το μωρό κλαίει
•  Πώς να αντιμετωπίσετε μια απεργία θηλασμού
• Αυξάνοντας το γάλα
• Σεξουαλικότητα και θηλασμός
• Γονιμότητα και θηλασμός
• Διατροφή και θηλασμός
• Εργασία και θηλασμός
• Οι πρώτες στερεές τροφές
• Απογαλακτισμός
• Ακόμα θηλάζει; 

Η Αποστολή μας είναι:
Να προωθήσουμε την καλύτερη κατανόηση του θηλασμού ως ένα βασικό στοιχείο για την υγιή ανάπτυξη του μωρού και 
να βοηθήσουμε τις μητέρες σε όλο τον κόσμο να θηλάσουν μέσα από εκπαίδευση, πληροφόρηση, ενθάρρυνση και υπο-
στήριξη. 

Ο Σκοπός μας είναι:
Να βοηθήσουμε τη μητέρα να μάθει να θηλάζει το μωρό της. 
Να ενθαρρύνουμε τη σωστή φροντίδα του παιδιού από τη μητέρα, μέσα από το θηλασμό, ενεργοποιώντας έτσι την καλύ-
τερη σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και τη δημιουργία στενών οικογενειακών σχέσεων. 
Να προωθήσουμε την καλύτερη κατανόηση των αξιών του θηλασμού, της μητρότητας, της γέννας και των συναφών θε-
μάτων.

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος εκπροσωπεί στη χώρα μας το Διεθνή Σύνδεσμο Θηλασμού, μία μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που προσφέρει πληροφορίες, ενθάρρυνση και υποστήριξη στις μητέρες που θέλουν να θηλάσουν τα παιδιά 
τους. 
Ο Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού (La Leche League International) ιδρύθηκε το 1956 από επτά μητέρες στις ΗΠΑ, και αυτή 
τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη οργάνωση θηλασμού στον κόσμο, διαθέτει Ομάδες σε 70 χώρες του κόσμου 
και συμβουλεύει την UNICEF και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πάνω σε θέματα θηλασμού. 

Ο Σύνδεσμος σε διεθνές επίπεδο πλαισιώνεται από μια Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 50 ειδικούς επι-
στήμονες απ’ όλο τον κόσμο (γιατρούς, ψυχολόγους, μαίες, διαιτολόγους κ.ά.) που συμβουλεύει την οργάνωση σε ιατρικά 
θέματα και αξιολογεί τις τελευταίες έρευνες και το πληροφοριακό υλικό που διαθέτουμε.

Οι Σύμβουλοι Θηλασμού είναι πρώτα απ’ όλα μητέρες με πείρα πάνω στο θηλασμό, που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά μέσα 
στον Οργανισμό για να μπορούν να βοηθούν άλλες μητέρες να μάθουν την τέχνη του θηλασμού. Προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους εθελοντικά και εκτός από τις μηνιαίες συναντήσεις δέχονται και τηλεφωνήματα από μητέρες και τις επισκέπτονται 
όταν αυτό είναι αναγκαίο και δυνατό.
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Oι μητέρες που θηλάζουν
•  Εργαζόμενη και θηλάζουσα μητέρα
•  Ήταν δύσκολα αλλά άξιζε κάθε στιγμή!
•  Μια προσπάθεια που αξίζει πολλα!
•  Από την αγωνία και το φόβο στην ευτυχία

Εργαζόμενη μητέρα και θηλασμός
•  Παράγοντες και πλεονεκτήματα του θηλασμού

Ρωτάτε-Απαντάμε
•  Θηλάζοντας τα οριακά πρόωρα μωρά

Τα νέα του ΣυνδέσμουΔιατροφή και Συνταγές
•  Βαρκούλες από ζελεδάκι

Πέμπτη Ετήσια Ημερίδα 
Πιστοποιημένων Συμβούλων Μητρικού 
Θηλασμού και Γαλουχίας (IBCLC) 
Ελλάδος
•  Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Αττικόν στην Αθήνα, (27/5/2012)
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Αναστασία Διάκου, Σύμβουλος Θηλασμού, Ομάδα 1 Θεσσαλονίκης, diakou@vet.auth.gr

μητέρα     θηλασμός+
Εργασία και Θηλασμός: 
μπορούν να συνδυαστούν;
Η επιστροφή της μητέρας στην εργασία πολλές 
φορές γίνεται η αιτία της διακοπής του θηλα-
σμού. Συχνά μάλιστα, η προοπτική της επι-
στροφής στη δουλειά οδηγεί τις μητέρες στην 
απόφαση να μη θηλάσουν καθόλου το μωρό 
τους με τη σκέψη ότι σύντομα θα χρειαστεί να 
σταματήσουν.
Είναι όμως αλήθεια ότι εργασία και θηλασμός 
δεν συμβιβάζονται; Ποια είναι τα οφέλη που 
προσφέρει ο θηλασμός σε μια εργαζόμενη μη-
τέρα και στο μωρό της και τι είδους υποστήριξη 
χρειάζεται για να συνεχίσει να θηλάζει;
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η επιστροφή της 
μητέρας στην εργασία, αποτελεί τις περισσότε-
ρες φορές πρόκληση για τη συνέχιση του θηλα-
σμού. Και η πρόκληση αυτή είναι τόσο μεγαλύ-
τερη όσο μικρότερης ηλικίας είναι το μωρό και 
όσο περισσότερες ώρες χρειάζεται να λείψει η 
μητέρα από το σπίτι. Το εργασιακό περιβάλλον 
και η υποστήριξη της μητέρας από την υπόλοιπη 
οικογένεια παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της σε σχέση με το θηλα-
σμό. Μπορούμε όμως να πούμε με βεβαιότη-
τα ότι εργασία και θηλασμός είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν στις περισσότερες περιπτώσεις 
και παρ’ όλο που χρειάζεται σχεδιασμός και 
κάποια προσπάθεια, πραγματικά αξίζει τον 
κόπο, μια που τα οφέλη για την εργαζόμενη 
μητέρα και το παιδί της είναι πολλά.

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του θηλασμού 
για την εργαζόμενη μητέρα
Μια εργαζόμενη μητέρα που θηλάζει, σίγουρα: 

1) εκτιμά ιδιαιτέρως το γεγονός ότι δεν χρειά-
ζεται να ασχολείται με το πλύσιμο και την απο-

στείρωση μπουκαλιών, όπως επίσης ότι δεν 
χρειάζεται να χάνει τον ύπνο της ετοιμάζοντας 
το γάλα σε σκόνη για το μωρό της,

2) νιώθει ικανοποίηση βλέποντας ότι μπορεί να 
προσφέρει, μέσω του θηλασμού, την τρυφερό-
τητα και την προσοχή που χρειάζεται ένα μωρό 
από τη μητέρα του, ακόμη και στους πιο γρήγο-
ρους ρυθμούς που αναγκαστικά ακολουθεί μια 
εργαζόμενη γυναίκα,

3) νιώθει λιγότερες ενοχές όταν αφήνει το 
μωρό, μια που αυτό παίρνει το γάλα της ακόμα 
και όταν η ίδια δεν είναι η ίδια εκεί,

4) ενισχύει τη μοναδική σχέση που έχει με το 
παιδί της, σε σχέση με το άτομο που θα την 
αναπληρώνει όσο λείπει,

5) διαπιστώνει πόσο βοηθά ο θηλασμός το 
παιδί της να μην αρρωσταίνει εύκολα, πράγμα 
που γίνεται ακόμα πιο σημαντικό για μια μητέρα 
που πρέπει να φεύγει από το σπίτι για να πάει 
στη δουλειά,

6) έχει το πλεονέκτημα να αναπληρώνει πολύ 
εύκολα το συναισθηματικό έλλειμμα που δημι-
ουργεί η απουσία της στο μωρό, αφού μόλις 
επιστρέψει θα το πάρει αγκαλιά και θα του προ-
σφέρει κάτι που μόνο εκείνη μπορεί, εξασφαλί-
ζοντας μια πολύ ομαλή και τρυφερή επανασύν-
δεση, και τέλος, 

7) έχει μια καλή αιτία να μειώσει τους γρήγο-
ρους ρυθμούς της καθημερινότητας, να καθίσει 
ή να ξαπλώσει με το μωρό της χαλαρώνοντας 
και να απολαύσει τα λίγα ή περισσότερα λεπτά 
αυτής της μοναδικής σχέσης του θηλασμού. 
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Εργαζόμενη 
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Παράγοντες που ευνοούν 
τη συνέχιση του θηλασμού μετά την 
επιστροφή στην εργασία
Σε έρευνες που έχουν γίνει σε μητέρες που επέ-
στρεψαν στην εργασία τους και συνέχιζαν να 
θηλάζουν διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κάποιοι 
παράγοντες που ευνοούν τη συνέχιση του θη-
λασμού. Έτσι, πρώτ’ απ’ όλα, το χρονικό διά-
στημα που θα περάσει η μητέρα στο σπίτι με 
το νέο της μωρό είναι πολύ σημαντικό για τη 
διασφάλιση της επιτυχίας του θηλασμού. Η μη-
τέρα και το μωρό έχουν ανάγκη να βρίσκονται 
μαζί τους πρώτους μήνες. Είναι μια πολύτιμη και 
μοναδική περίοδος που αξίζει να την απολαύ-
σουν και οι δύο όσο περισσότερο μπορούν. 
Έτσι είναι σημαντικό η μητέρα να σχεδιάσει 
να πάρει όσο μεγαλύτερη άδεια μπορεί. Αν η 
άδεια που δικαιούται είναι μικρή, ίσως μπορεί 
να προσθέσει σε αυτή συγκεντρωμένα ρεπό, 
άδεια διακοπών, αναρρωτική άδεια ή ακόμη 
και άδεια άνευ αποδοχών. Είναι σημαντικό να 

καταφέρει να είναι τουλάχιστον 6-8 εβδομάδες 
στο σπίτι με το μωρό της. Έρευνες δείχνουν ότι 
όταν οι μητέρες επιστρέφουν στη δουλειά μετά 
τους 2 μήνες έχουν λιγότερα προβλήματα με το 
θηλασμό και θηλάζουν για περισσότερο καιρό 
σε σχέση με μητέρες που αναγκάζονται να επι-
στρέψουν στη δουλειά νωρίτερα. Αν αυτές οι 
8 εβδομάδες μπορούν να γίνουν 3 μήνες είναι 
καλύτερα και αν γίνονται 6 μήνες είναι ακόμη 
καλύτερα, μια που τότε μπορούν να ξεκινήσουν 
και οι στερεές τροφές. 
Ορισμένες φορές οι μητέρες που πρόκειται να 
επιστρέψουν στη δουλειά ξεκινούν να δίνουν 
μπουκάλι στο μωρό τους από νωρίς ώστε να το 
συνηθίσει. Αυτό όμως θέτει σε κίνδυνο το θη-
λασμό για διάφορους λόγους. Αν τα γεύματα 
που δίνονται σε μπουκάλι είναι γάλα σε σκόνη, 
τότε οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να μειωθεί η παραγωγή γάλακτος της μητέρας 
γιατί, όπως είναι γνωστό, αυτή εξαρτάται από 
το πόσο συχνά μπαίνει το μωρό στο στήθος 
και πόσο γάλα πίνει από αυτό. Δίνοντας ξένο 
γάλα ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εγκατάστα-
σης της γαλουχίας, δηλαδή σε αδρές γραμμές τις 
πρώτες 6 εβδομάδες, παρεμβαίνουμε στο νόμο 
«ζήτησης – προσφοράς» μειώνοντας τελικά το 
γάλα που θα παράγει το στήθος της μητέρας.
Ακόμα όμως κι αν στο μπουκάλι δίνεται μητρι-
κό γάλα μετά από άντληση, υπάρχει ο κίνδυνος 
σύγχυσης θηλών από το βρέφος. Ο θηλασμός 
στο στήθος γίνεται με εντελώς διαφορετικό 
τρόπο από το μωρό απ’ ότι η λήψη υγρού από 
ένα μπουκάλι. Έτσι, αν δίνεται στο μωρό μπου-
κάλι κυρίως τις πρώτες εβδομάδες της ζωής 
του, που πρακτικά εξασκείται και μαθαίνει να 
θηλάζει, ενδέχεται να αρχίσει να «πιάνει» με 
λανθασμένο τρόπο το στήθος, να μη θηλάζει 
αποτελεσματικά ή και να αρχίσει να αρνείται 
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εντελώς το θηλασμό. Αντίθετα, ένα μωρό με-
γαλύτερης ηλικίας που έχει αποκτήσει εμπειρία 
στο θηλασμό μπορεί να μεταβαίνει από τη λήψη 
γάλακτος από το μπουκάλι στο θηλασμό χωρίς 
πολλές πιθανότητες σύγχυσης θηλών.
Όταν πλέον έρθει η ώρα να επιστρέψει η μητέ-
ρα στη δουλειά, είναι καλό, αν μπορεί, να έχει 
μειωμένο ωράριο ή να εργαστεί με μερική απα-
σχόληση. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, το να 
λείπει η μητέρα από το σπίτι μόνο 5 ή 6 ώρες 
κάνει τη συνέχιση του θηλασμού ευκολότερη, 
από το να λείπει 8 και με τις μετακινήσεις 9 και 
παραπάνω ώρες. Επίσης, διευκολύνει το αν μπο-

ρεί να λείπει μόνο τις 3 από τις 5 εργάσιμες ημέ-
ρες. Είναι σημαντικό οι μητέρες να αξιολογούν 
ρεαλιστικά την εργασιακή τους σχέση. Υπάρχει 
περίπτωση ο εργοδότης τους να είναι διατεθει-
μένος να υποχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση 
του ωραρίου, αν τα προσόντα της μητέρας την 
καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμη. 
Τέλος, θα μπορούσαν κατά περίπτωση να βρε-
θούν και άλλες λύσεις, όπως το να διακόπτει 
η μητέρα την εργασία της για μια σύντομη επί-
σκεψη στο σπίτι για να θηλάσει το μωρό, το να 
πηγαίνει κάποιος το μωρό στη μητέρα κάποια 
στιγμή στη διάρκεια της απουσίας της ή ακόμα, 
το να παίρνει η μητέρα το μωρό, ενδεχομένως 
μαζί με το πρόσωπο που θα το φρόντιζε στο 
σπίτι ή όχι, στο χώρο της εργασίας της, αν αυτό 
είναι εφικτό. 

Βασική προετοιμασία 
πριν την επιστροφή στην εργασία
Αφού λοιπόν η μητέρα αποφασίσει να συνεχί-
σει το θηλασμό μετά την επιστροφή στην ερ-
γασία της, έχει να αντιμετωπίσει ορισμένα πρα-
κτικά ζητήματα και κυρίως το πώς θα αντλεί και 
θα διατηρεί το γάλα για να αφήνει στο μωρό τις 
ώρες που εκείνη θα λείπει από το σπίτι. 
 Είναι καλό, 20 περίπου ημέρες πριν την επιστρο-
φή στη δουλειά, να αρχίσει μια προεργασία με 
άντληση και δημιουργία μιας μικρής τράπεζας 
γάλακτος στην κατάψυξη του σπιτιού. 
Αυτό βοηθά: α) στο να εξοικειωθεί με χαλαρό 
ρυθμό η μητέρα με τη διαδικασία άντλησης με 
το θήλαστρο ή με το χέρι, κάτι που για αρκετές 
μητέρες παίρνει κάποιο χρόνο, β) η μητέρα να 
νιώθει λιγότερο άγχος για την ποσότητα γάλα-
κτος που θα μπορεί να αντλεί τις πρώτες μέρες 
της επιστροφής στη δουλειά, γ) στο να χορηγη-
θούν κάποια γεύματα με μπιμπερό ή με όποιον 
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άλλο τρόπο επιλεγεί (όπως σύριγγα, κουταλάκι 
ή κυπελλάκι) στο μωρό, για τη δική του σταδια-
κή εξοικείωση με τη νέα διαδικασία. 
Υπάρχουν μια σειρά οδηγίες για το πώς θα βο-
ηθήσουμε το μωρό να δεχτεί το μπιμπερό γιατί 
πολύ συχνά αυτό δεν είναι εύκολο. Και βέβαια, 
αρκετά νωρίς, η μητέρα θα πρέπει να αποφα-
σίσει το ποιος θα προσέχει το μωρό τις ώρες 
που εκείνη θα λείπει και αν είναι κάποιο άγνω-
στο πρόσωπο να έχει την ευκαιρία τόσο εκείνη 
όσο και το μωρό να το γνωρίσει, να του εξηγή-
σει λεπτομερειακά τα καθήκοντά του και να το 
εκπαιδεύσει όπου χρειάζεται. Ακολουθώντας 
τις οδηγίες που είναι σχετικές με το τάισμα , το 
άτομο που θα φροντίζει το μωρό θα πρέπει:

1) να ξέρει πώς να προετοιμάσει ένα γεύμα από 
το αποθηκευμένο/φυλαγμένο μητρικό γάλα 
και πώς να το δώσει στο μωρό, όπως επίσης 
και τους κανόνες ασφαλούς χειρισμού του γά-
λακτος (πόσο μπορεί να μείνει το γεύμα εκτός 
ψυγείου κ.λ.π.),

2) να έχει υπομονή σε σχέση με το αν το μωρό 
θα πάρει εύκολα το μπιμπερό ή όχι. Να ξέρει 
ότι ίσως χρειαστεί να προσπαθήσει ήπια ξανά 
και ξανά και να έχει ενημερωθεί για τα διάφορα 
τεχνάσματα που ενθαρρύνουν το μωρό να δε-
χθεί το μπουκάλι, και

3) αν το μωρό φαίνεται πεινασμένο λίγο πριν η 
μητέρα γυρίσει σπίτι, να το απασχολήσει με ένα 
παιχνίδι ή δίνοντάς του μόνο μια μικρή ποσό-
τητα γάλακτος ώστε να μπορεί να θηλάσει από 
τη μητέρα του μόλις επιστρέψει.

Αν η μητέρα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει 
θήλαστρο, είναι σημαντικό να επιλέξει τον σω-

στό τύπο γιατί πρόκειται να το χρησιμοποιεί σε 
καθημερινή βάση. Η καλύτερη επιλογή για την 
καθημερινή άντληση ενός ή δύο γευμάτων είναι 
κάποιο ηλεκτρικό θήλαστρο το οποίο μπορεί να 
μεταφέρεται και για άντληση στη δουλειά. Υπάρ-
χουν τέτοια θήλαστρα διπλής άντλησης ώστε η 
μητέρα να εξοικονομεί χρόνο, αντλώντας από 
τα δύο στήθη ταυτόχρονα. Ορισμένα μάλιστα 
συνοδεύονται από ειδική ισόθερμη τσάντα και 
ό,τι άλλο χρειάζεται για τη διατήρηση και μετα-
φορά του γάλακτος σε χαμηλή θερμοκρασία 
για κάποιες ώρες.
Η άντληση του γάλακτος με θήλαστρο είναι μια 
τέχνη που μαθαίνεται. Στην αρχή οι αντλήσεις 
μπορεί να μην είναι αρκετά αποτελεσματικές και 
να βγαίνουν μόνο λίγα ml γάλα. Όσο η μητέρα 
εξοικειώνεται με τη διαδικασία θα γίνεται και πιο 
αποτελεσματική. Για να λειτουργήσει καλύτερα 
το αντανακλαστικό έκκρισης του γάλακτος, η 
μητέρα θα πρέπει να νιώθει όσο γίνεται πιο άνε-
τα και χαλαρά. Τις πρώτες φορές ίσως βοηθά 
να κοιτάζει μία φωτογραφία του μωρού της ή 
να κρατά κάποιο ρουχαλάκι με τη μυρωδιά του. 
Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χρόνος 
που πρέπει η μητέρα να αντλεί το γάλα της. 
Ίσως το πρωί για κάποιες μητέρες είναι καλύτε-
ρα, επειδή είναι πιο ξεκούραστες και συνήθως 
αντλούν περισσότερο γάλα. Ένας έξυπνος τρό-
πος είναι να αντλεί η μητέρα από το ένα στήθος 
την ώρα που το μωρό της θηλάζει από το άλλο. 
Τελικά όμως, κάθε μητέρα θα βρει το χρόνο και 
τον τρόπο που βολεύει την ίδια. 
Το γάλα είναι καλό να αποθηκεύεται σε ειδικά 
δοχεία ή σακουλάκια σε μικρές ποσότητες, με-
ταξύ 60 και 120 ml, έτσι ώστε να μην πετιέται 
γάλα που περισσεύει από το γεύμα. Σε κάθε πε-
ριέκτη πρέπει να γράφεται η ημερομηνία άντλη-
σης.
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Όταν η μητέρα επιστρέψει στη δουλειά, θα εί-
ναι καλό να αντλεί γάλα περίπου κάθε 3 ώρες. 
Για πρακτικούς λόγους είναι καλό στη δουλειά 
να φοράει κατάλληλα ρούχα, για να μη χρειά-
ζεται να ξεντύνεται για να χρησιμοποιήσει το 
θήλαστρο. Είναι καλό να έχει εξηγήσει από 
πριν στον εργοδότη της, ότι θα χρειαστεί να 
έχει ένα ή δύο 15λεπτα διαλείμματα. Θα πρέπει 
να μπορεί να έχει ένα χώρο, όπου θα κάνει την 
άντληση. Αν για κάποιο λόγο ο εργοδότης έχει 
αντιρρήσεις η μητέρα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μια βεβαίωση από το γιατρό ότι υπάρχει ανάγκη 
να θηλάζει. Μπορεί επίσης να του εξηγήσει ότι 
εξασφαλίζοντας μητρικό γάλα για το μωρό της 
θα είναι πιο ήρεμη και ικανοποιημένη, άρα και 
πιο παραγωγική στη δουλειά της. Εξ άλλου, με 
το μητρικό γάλα δημιουργεί προϋποθέσεις για 
λιγότερες ασθένειες του παιδιού άρα και λιγότε-
ρες απουσίες δικές της από την εργασία της. 

Η συντήρηση του μητρικού 
γάλακτος
Η συντήρηση του γάλακτος γίνεται 
σε θερμοκρασία δωματίου (19-
26 οC) για 4-8 ώρες, στη συ-

ντήρηση του ψυγείου (4 οC) για 3-8 ημέρες, 
σε κατάψυξη που φτάνει τους -18 οC για 3-6 
μήνες και σε κατάψυξη που φτάνει τους -20 οC 
για 6-12 μήνες. Ένα γεύμα που ξεπάγωσε από 
την κατάψυξη δεν επιτρέπεται να ξαναπαγώσει 
και μπορεί να μείνει στη συντήρηση μέχρι 24 
ώρες. Μια μικρή ποσότητα που μόλις αντλήθη-
κε μπορεί να προστεθεί σε μια προηγούμενη, 
που βρίσκεται στο ψυγείο, αφού πρώτα πάρει 
και αυτή θερμοκρασία ψυγείου. Επίσης, μπορεί 
να προστεθεί σε κατεψυγμένο γάλα αφού κρυ-
ώσει στο ψυγείο και εφόσον είναι τόσο μικρή 
ώστε να μην ξεπαγώσει το ήδη παγωμένο γάλα. 
Το γάλα που έχει θερμανθεί για να πιεί το μωρό 
πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε μια ώρα. Μετά 
είναι καλύτερα να πετιέται. 
Για να χρησιμοποιήσουμε ένα κατεψυγμένο 
γεύμα θα πρέπει να το αποψύξουμε είτε βάζο-
ντάς το στη συντήρηση του ψυγείου από την 
προηγούμενη ημέρα για να αποψυχθεί σταδια-
κά, ή βάζοντας τον περιέκτη στη ροή χλιαρού 
νερού βρύσης ή σε δοχείο με χλιαρό νερό, μέ-
χρι να αποψυχθεί. Στη συνέχεια φέρνουμε το 
γεύμα στην επιθυμητή θερμοκρασία (σώματος) 
σε μπαιν-μαρί, που έχουμε απομακρύνει από 
την εστία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ποτέ 
πολύ ζεστό νερό ή φούρνο μικροκυμάτων. 

Διαχείριση χρόνου και υιοθέτηση ρουτίνας
Η επιστροφή στη δουλειά μετά την άφιξη του 
μωρού στην οικογένεια είναι σημαντικό βήμα 
που σίγουρα θα φέρει μικρή ή μεγαλύτερη 
αναστάτωση. Μια καλή ιδέα είναι η μητέρα να 

επιστρέψει στη δουλειά στο μέσο τη εβδο-
μάδας (π.χ. Πέμπτη), ώστε σύντομα να 
παρεμβληθεί το πρώτο Σαββατοκύρια-

κο και η μετάβαση στο νέο ρυθμό 
ζωής να γίνει πιο ομαλά.

Με την έναρξη της εργασίας ο χρόνος της μητέ-
ρας γίνεται πραγματικά πολύτιμος. Υιοθετώντας 
μια ρουτίνα και σχεδιάζοντας τις δουλειές και τις 
ανάγκες της ημέρας, θα μπορέσει να τα βγάλει 
ευκολότερα πέρα. Είναι καλό να βάζει το ξυπνη-
τήρι της τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα από 
την ώρα που πρέπει να σηκωθεί, για να ετοι-
μαστεί για τη δουλειά. Έτσι, μπορεί να θηλάσει 
το μωρό (έστω κι αν αυτό είναι μισοκοιμισμέ-
νο), να ετοιμαστεί και λίγα λεπτά πριν φύγει, να 
θηλάσει λίγο ακόμα. Αυτή η ρουτίνα κάνει τον 
αποχωρισμό πιο ομαλό και αφήνει ένα χορτάτο 
μωρό και ένα άδειο στήθος. Παρόμοια, όταν 
η μητέρα επιστρέψει στο σπίτι, είναι καλό να 
μπορεί αμέσως να καθίσει ή να ξαπλώσει και να 
αφιερώσει αρκετά λεπτά στο μωρό της θηλάζο-
ντάς το. Έτσι, γίνεται μια πολύ ομαλή επανασύν-
δεση και το υπόλοιπο της ημέρας κυλά ήρεμα.
Μια μητέρα που θηλάζει και εργάζεται είναι καλό 
να φροντίζει τη διατροφή της, να τρώει υγιεινά 
και ισορροπημένα και να μην ξεχνά να πίνει τα 
απαραίτητα υγρά, κυρίως σε νερό και χυμούς. 
Χωρίς αμφιβολία, έχει αρκετά κουραστική μέρα 
και είναι καλό να ξεκουράζεται όσο περισσότε-
ρο μπορεί.
Πολλές εργαζόμενες μητέρες που θηλάζουν πα-
ρατηρούν ότι το μωρό τους θηλάζει πολύ περισ-
σότερο όταν βρίσκονται στο σπίτι, σε σχέση με 
πριν. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και τη νύχτα. 
Είναι καλό λοιπόν η μητέρα να είναι προετοιμα-
σμένη για αυτή τη φυσιολογική συμπεριφορά, 
με την οποία το μωρό προσπαθεί να αναπλη-
ρώσει την ώρα που του έλειψε η μαμά του. Ένας 
πρακτικός τρόπος να ανταπεξέλθει η μητέρα σε 
αυτές τις αυξημένες ανάγκες είναι να φέρει το 
μωρό να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με αυτή, αν 
είναι δυνατόν. Ο κοινός ύπνος θα εξασφαλίσει 
πολύ περισσότερη ξεκούραση και πολύ περισ-

σότερο θηλασμό.
Τέλος, η μητέρα που αποφασίζει να συνεχίσει 
το θηλασμό μαζί με τις επαγγελματικές υπο-
χρεώσεις της, θα βρει σημαντική υποστήριξη, 
πληροφορίες και ιδέες για να ανταπεξέλθει στο 
απαιτητικό πρόγραμμά της, καθώς και γυναίκες 
στην ίδια φάση ζωής, αν αποτανθεί σε μια Ομά-
δα υποστήριξης του θηλασμού, όπως ο Σύνδε-
σμος Θηλασμού Ελλάδος (La Leche League 
Greece).
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Είμαι η Μαρία, και έχω μια κόρη 17 μηνών, την 
Ελπίδα. Θέλησα να σας μεταφέρω την εμπει-

ρία μου, γιατί πιστεύω ότι σίγουρα είναι μια δια-
φορετική ιστορία από αυτές που έχετε συνηθίσει 
να διαβάζετε σε άλλα τεύχη του «γαλουχώ». 
Η δικιά μου ιστορία με το θηλασμό δεν ξεκίνησε 

όπως των περισσότερων μαμάδων, που όταν 
μένουν έγκυες είναι αποφασισμένες ότι θέλουν 
να θηλάσουν το μωρό τους. Ο θηλασμός του 
δικού μου παιδιού βασίστηκε αποκλειστικά στην 
υποστήριξη της γυναικολόγου μου. Αλλά ας πά-
ρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, άρχισα να διαβά-
ζω άρθρα και βιβλία σχετικά με τα μωρά και την 
εγκυμοσύνη. Πολλές φορές έβρισκα και αναφο-
ρές σχετικά με το θηλασμό και την αξία του. Είχα 
κατανοήσει την αξία που έχει για το μωρό και για 
τη μάνα, αλλά είχε τύχει πολλές φορές γνωστές 
μου να θέλουν να θηλάσουν και να μην μπο-
ρούν. Όσες τελικά «κατάφερναν να θηλάσουν», 
φυσικά το έκαναν μπροστά μου. Η συγκεκριμέ-
νη εικόνα για μένα δεν ήταν και πολύ οικεία. Θε-
ωρούσα ότι ο θηλασμός ναι μεν είναι καλός για 
το παιδί αλλά για τη μάνα μάλλον μπελάς είναι. 
Όταν έφτασα κάπου στον πέμπτο μήνα, είχα 
επισκεφτεί τη γιατρό μου και εκείνη είχε ανα-
φέρει χαρακτηριστικά «φυσικά, όταν γεννήσεις, 
το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να θη-
λάσεις το παιδί και βέβαια θα το συνεχίσεις για 
τουλάχιστον ένα χρόνο». Ο σύζυγος μου έγνε-
ψε καταφατικά στη γιατρό, ενώ εγώ πάλι ξαφνιά-
στηκα και πρόσθεσα «καθίστε να δούμε αν θα 
μπορέσω, και για τη συνέχεια αν θα έχω γάλα». 
Η γιατρός απάντησε ότι όλα αυτά είναι ανοησί-
ες. Εγώ πάλι δεν ήμουν σίγουρη. Η μητέρα μου 
έχει τρία παιδιά και δεν μπόρεσε να θηλάσει κα-
νένα, και πίστευα ότι μάλλον είναι κληρονομικό, 
οπότε δεν θα μπορέσω. Αναμφίβολα, δεν είχε 
την υποστήριξη από τους επαγγελματίες υγείας, 
και «έπεσε και στη μόδα» που δεν θήλαζαν τα 
παιδιά οι μαμάδες τους για χάρη της βιομηχανίας 
του βρεφικού γάλακτος. 
Το μωρό μου γεννήθηκε ύστερα από προγραμ-
ματισμένη καισαρική. Αν και η γιατρός μου όπως 
κι εγώ δεν θέλαμε καθόλου την καισαρική, η 
επέμβαση ήταν μονόδρομος (πρόδρομος πλα-
κούντας, συνεχείς συσπάσεις γέννας πρόωρα, 
στο μωρό έπεφταν συνέχεια οι σφυγμοί). Έτσι 
στην προκαθορισμένη ημερομηνία επισκεφθή-
καμε το μαιευτήριο και μέσα σε ένα δίωρο είχα 

γεννήσει την Ελπίδα. 
Όταν τελείωσε η επέμβαση, η γιατρός μού έφε-
ρε να αγκαλιάσω το μωρό και με έβαλε να τη θη-
λάσω. Θυμάμαι ότι η Ελπίδα άρχισε να θηλάζει 
κι εγώ δάκρυσα από τη συγκίνηση. Στο μαιευτή-
ριο έμεινα πέντε μέρες, και κάθε μέρα ερχόταν 
η γιατρός και με έβλεπε και με βοηθούσε με τη 
μικρή στο θηλασμό. Επέμενε ότι καθώς περνούν 
οι μέρες θα πρέπει να βάζω το μωρό περισσό-
τερο να θηλάζει και να μην αφήνω τις μαίες να 
του δίνουν ξένο γάλα. Δυστυχώς όμως, τις 
ώρες που περνούσε το μωρό στο θάλαμο νε-
ογνών, οι μαίες το τάιζαν, και έτσι όταν εκείνο 
ερχόταν σε μένα θήλαζε για ελάχιστο χρόνο. Το 
αποτέλεσμα ήταν την τέταρτη μέρα εγώ να έχω 
φοβερό πρήξιμο στο στήθος και η γιατρός μου 
να μου προτείνει κομπρέσες για να μειωθεί το 
πρόβλημα. Την πέμπτη μέρα τα πράγματα ήταν 
λίγο καλύτερα, και έτσι επιστρέψαμε όλοι πολύ 
χαρούμενοι στο σπίτι μας.
Δυστυχώς όμως, το πρήξιμο επανήλθε, και μά-
λιστα σε τέτοιο βαθμό που εγώ έκλαιγα από τον 
πόνο και είχα και δύσπνοια. Έφτασε λοιπόν η 
ώρα του θήλαστρου. Ο Γιώργος, ο άντρας μου, 
να προσπαθεί να κρατήσει το θήλαστρο για να 
μπορέσουμε να βγάλουμε το γάλα κι εγώ να 
κλαίω από τον πόνο. Το γάλα να βγαίνει με πολύ 
κόπο και το μωρό να κλαίει ασταμάτητα! 
Μετά από δύο φρικτές μέρες πόνου, το στήθος 
ηρέμησε κι εγώ επίσης. Φυσικά, όταν φύγα-
με από το μαιευτήριο, η παιδίατρος που ήταν 

Εργαζόμενη και θηλάζουσα μητέρα

Οι μητέρες 
που θηλάζουν 

«Καθημερινά προσπαθούσα να λείπω 
μόνο λίγες ώρες από το μωρό, και 
κάθε φορά που έφευγα για δουλειά, το 
θήλαστρο ήταν αχώριστος φίλος μου»
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«υπέρ» του θηλασμού φρόντισε να μας χορη-
γήσει δωρεάν ένα κουτί γάλα «για μια ώρα ανά-
γκης», όπως έλεγε. Επίσης μας συμβούλεψε να 
βάζουμε το μωρό κάθε δίωρο στο στήθος και 
ποτέ νωρίτερα. Ακολουθώντας τις συμβουλές 
της επαγγελματία, η μικρή Ελπίδα μέσα στην 
εβδομάδα άρχισε να κλαίει. Εγώ συνέχιζα να τη 
θηλάζω στο δίωρο αλλά το μωρό έκλαιγε από 
την πείνα. Ευτυχώς, καλέσαμε μια άλλη παιδία-
τρο στο σπίτι, η οποία μού συνέστησε να βάζω 
το μωρό πιο συχνά να θηλάζει και να το έχω 
συνέχεια αγκαλιά. 
Ο καιρός περνούσε και σε λίγες μέρες θα επέ-
στρεφα και πάλι στη δουλειά μου. Αυτό σήμαι-
νε ότι έπρεπε να δω τι θα κάνω με τη διατροφή 
του μωρού. Είκοσι μέρες είναι πολλές να λείπεις 
όταν έχεις δικιά σου επιχείρηση και πιστέψτε με, 
παρόλο που οι πελάτες μου είναι κυρίως γυναί-
κες (διατηρώ εργαστήριο αισθητικής και ευεξί-
ας), καμιά δεν πρόκειται να δικαιολογήσει μια 
μακρόχρονη απουσία από την επιχείρηση σου. 
Έτσι με τη βοήθεια της παιδιάτρου μπόρεσα να 
συνεχίσω το θηλασμό παρόλο που ξεκίνησα να 
δουλεύω, και μέσα στο 40ημερο, είχα φτιάξει 
μια μεγάλη τράπεζα γάλακτος για το παιδί μου. 
Καθημερινά προσπαθούσα να λείπω μόνο λίγες 
ώρες από το μωρό, και κάθε φορά που έφευγα 
για δουλειά, το θήλαστρο ήταν αχώριστος φί-
λος μου. Χρησιμοποιούσα το θήλαστρο συστη-
ματικά κάθε μέρα και πολλές φορές αντλούσα 
το γάλα ακόμη και όταν είχα πελάτισσα (έκανα 
στην πελάτισσα μια μάσκα και εγώ στο διπλανό 
δωμάτιο να αντλώ το γάλα). Οι περισσότερες 
μου λέγανε «μπράβο που θηλάζεις το μωρό 

σου αλλά βρε παιδί μου, εσύ λείπεις από το σπί-
τι, δώσε ξένο αντί να κάθεσαι να παιδεύεσαι με 
το θήλαστρο!». Άλλες πάλι, ηλικιωμένες κυρίως, 
πελάτισσες μου, λέγανε «συνέχισε Μαρία με το 
δικό σου γάλα. Δίνε το «γαλατάκι σου -είναι η 
τελειότερη τροφή για το μωρό σου». 
Στον ελεύθερο χρόνο στη δουλειά μου σερφά-
ριζα στο διαδίκτυο, αυτή τη φορά κυρίως για να 
μάθω περισσότερα σχετικά με το θηλασμό. Μια 
μέρα διαβάζω για το Σύνδεσμο Θηλασμού και 
τις μηνιαίες Συναντήσεις. Στην πρώτη Συνάντηση 
που πήγα δεν πήρα μαζί μου την Ελπίδα. Ομο-
λογώ ότι ξαφνιάστηκα και ένιωσα και άσχημα 
που δεν είχα πάρει την Ελπίδα, ηλικίας τριών μη-
νών, σε μια συνάντηση με μαμάδες και μωρά (τη 
μετέφερα στους δικούς μου να την προσέχουν 
από 40 ημερών). 
Τα συμπεράσματα της πρώτης Συνάντησης ήταν 
ποικίλα. Πολλά από αυτά που μαθαίνουμε για τα 
μωρά από τα βιβλία και τους «ειδικούς» ήταν τε-
λείως αντίθετα με τη φιλοσοφία του Συνδέσμου 
(θηλασμός, διατροφή, κλάμα, ύπνος, ανατροφή 
κ.ά.). Σιγά-σιγά άρχιζα να διαβάζω βιβλία του 
Συνδέσμου και κυρίως να «ψάχνομαι» στο δι-
αδίκτυο και κατάλαβα ότι μάλλον ο Σύνδεσμος 
τα παρουσιάζει σωστά1. Αυτό με έκανε να αγα-
πήσω το θηλασμό και να ανυπομονώ να βρεθώ 
και να ανταλλάξω απόψεις με μανούλες που σκέ-
φτονται το ίδιο με μένα κάθε μήνα. 
Παράλληλα, η Σύμβουλος Θηλασμού και πολ-
λές μανούλες με βοήθησαν σε πολλά μικροπρο-
βλήματα που αναπτύχθηκαν με τη μικρή Ελπίδα, 
και κυρίως μου πρόσφεραν συμπαράσταση και 
υποστήριξη στο θηλασμό. Αυτό είχε σαν απο-

1 «Σωστά» σύμφωνα με τη γνώμη της Μαρίας. Ο Σύνδεσμος Θηλασμού δεν ισχυρίζεται ότι γνωρίζει το «σωστό» 
ή το «καλύτερο», απλά δίνει πληροφορίες που βασίζονται στην επιστημονική έρευνα και την εμπειρία μητέρων 
(σημείωμα της επιμελήτριας).
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στο πρώτο μισάωρο, δεν με βοηθάει κανείς, 
ενώ είχα πάρει και μαία ειδικά γι’ αυτό. Μου 
την παίρνουν για να τη δείξουν στον μπαμπά. 
Περιμένω να μου τη φέρουν αλλά όλο το καθυ-
στερούν. Κατεβαίνω κάτω στις 6 το πρωί και ζη-
τάω το μωρό (την έχω δει ελάχιστα ως τότε, ίσα 
που τη θυμάμαι), μου λένε ότι πρέπει να βγάλω 
τον ουροκαθετήρα και την επισκληρίδιο για να 
μου τη φέρουν, αλλά δεν μου τα βγάζει κανείς. 
Έρχεται ο γιατρός μου και με βοηθάει, κάνο-
ντας φασαρία που δεν ακολούθησαν τις εντο-
λές του (είχε πει πριν κατέβω να μου τα έχουν 
βγάλει όλα αυτά). Αφού ζήτησα επανειλημμένα 
το μωρό και βάζοντας τις φωνές, η υπεύθυνη 
θηλασμού λέει στους δικούς μου να μου τη φέ-
ρουν. Πλέον ήμασταν οι δυο μας!
Και τώρα τα δύσκολα! Περιμένοντας τη μαία να 
έρθει, έκανα τις πρώτες απόπειρες να θηλάσω 
το μωρό. Στη θεωρία τα ήξερα όλα, έλεγα και 
στις κοπέλες του θαλάμου τι έπρεπε να κάνουν, 
στην πράξη όμως τα πράγματα ήταν διαφορετι-
κά. Φωνάζω τη μαία του ορόφου. Έρχεται, μου 
βάζει το παιδί στο στήθος και φεύγει. δεν μου 
εξηγεί τίποτα. Την επόμενη φορά ακόμα πιο δύ-
σκολα. Το μωρό δεν έπιανε καλά, κοιμόταν στο 
στήθος, παίρνω ψευδοθηλές (γιατί έχω επίπε-
δες θηλές*) και να έρχεται και ο ίκτερος…
Τη συνέχεια τη φαντάζεστε. Μωρό σε λήθαργο, 
ελάχιστες θηλαστικές κινήσεις, εγώ με το θήλα-
στρο να βγάζω πρωτόγαλα, και να σου το πρώτο 
μπουκάλι! Ακόμα θυμάμαι τα δάκρυα που έριξα 
εκείνη την πρώτη φορά που έδωσα στο νεογέν-
νητο κοριτσάκι μου αυτό το υποκατάστατο. Τρί-
τη μέρα κατεβαίνει το γάλα, αλλά το μωρό κοιμά-
ται συνέχεια. Προσπαθώ να την ξυπνήσω αλλά 
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τέλεσμα να μπορέσω να ενισχύσω περισσότερο 
τα επιχειρήματα μου σχετικά με το θηλασμό, και 
οι δικοί μου να ενημερωθούν καλύτερα για την 
αξία του μητρικού θηλασμού. Σας ευχαριστώ 
όλες! 
Ο πρώτος χειμώνας ως μάνα δεν ήταν εύκολος 
για μένα. Εγώ στη δουλειά σχεδόν κάθε μέρα 
και σε διάστημα έξι μηνών οχτώ φορές άρρω-
στη! Κάποιες φορές με συνάχι, κάποιες με πυρε-
τό. Συνέχισα όμως να θηλάζω. Και πραγματικά 
η μικρή μου δεν αρρώστησε ούτε μια φορά! Ο 
θηλασμός είναι λοιπόν μια ασπίδα για το μωρό 
ενάντια στις αρρώστιες, ειδικά όταν η μάνα είναι 
εργαζομένη. 
Έτσι έφτασα μέχρι εδώ, τους 17 μήνες, να θηλά-
ζω το παιδί μου παρόλο που είμαι μια εργαζο-
μένη μητέρα. Θεωρώ ότι για κάθε εργαζομένη 
μητέρα, ο θηλασμός είναι πραγματική ευκολία, 
μια και εξοικονομείς χρόνο (ύπνο, διατροφή) και 

κυρίως γιατί αφιερώνεις χρόνο όχι για την προ-
ετοιμασία του γάλακτος αλλά για περισσότερο 
παιχνίδι με το παιδί σου. Επίσης, νιώθεις ψυχο-
λογικά καλύτερα, καθώς προσφέρεις την καλύτε-
ρη τροφή για το παιδί σου, και κυρίως «αφήνεις 
ένα κομμάτι δικό σου, το γάλα σου», να ταΐσουν 
το παιδί σου όταν εσύ λείπεις μακριά. 
Οι δικοί μου άνθρωποι και εγώ κυρίως, σε κάθε 
ευκαιρία, προσπαθούμε να προωθήσουμε την 
αξία του μητρικού θηλασμού και πώς μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σωστά. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τη γυναικολόγο μου που με οδήγησε σε 
αυτόν τον όμορφο «δρόμο» με το παιδί μου, 
την παιδίατρο μας, αλλά πάνω από όλα το Σύν-
δεσμο θηλασμού και τη Σύμβουλο του για την 
πολύτιμη βοήθεια τους. 

Μαρία Γεωργακού
Βόλος

Ήταν δύσκολα αλλά άξιζε κάθε στιγμή!

Ήταν δύσκολα αλλά τα καταφέραμε και άξιζε 
κάθε λεπτό, κάθε στιγμή!

Λίγο πριν τα δεύτερα γενέθλια της Νεφέλης 
αποφάσισα να βγάλω απ’ το κρυφό συρτάρι 
του μυαλού μου τις μνήμες των πρώτων μηνών 
της ζωής του ανθρώπου που έδωσε πραγματικά 
νόημα στην καθημερινότητα μου και με έκανε 
να καταλάβω γιατί ήρθα σ’ αυτό τον κόσμο. Για 
να γίνω μάνα και να αναθρέψω τα παιδιά μου!
30 Σεπτέμβρη 2010. Η μέρα της ΠΗΤ (προβλε-
πόμενης ημερομηνίας τοκετού) μου. Ξεκινάω με 
πόνους στις 7 το πρωί, αφού μιλάω με τη μαία 

ξεκινάω για το νοσοκομείο, στις 11 μου σπάνε 
τα νερά καθώς ήμουν στον καρδιοτοκογράφο, 
και μετά από 10 ώρες στο δωμάτιο και στους 
διαδρόμους ανεβαίνω στην αίθουσα τοκετών. 
Κάνω επισκληρίδιο και περιμένω. Επιτέλους θα 
τη δω! Ο τοκετός πήγε καλά, με λίγες εξωθή-
σεις το μωρό επιτέλους βρήκε το δρόμο για την 
εξωμήτριο ζωή. Στις 4.30 το ξημέρωμα αντι-
κρίζω δύο τεράστια ροδαλά μάγουλα και δύο 
σχιστά ματάκια που προσπαθούν να ανοίξουν. 
Μετά νοιώθω σαν να έχω πάρει οπιούχα ου-
σία, όλα είναι θολά. Προσπαθώ να τη θηλάσω 

* Οι επίπεδες θηλές δεν αποτελούν λόγο για τη χρήση θηλών σιλικόνης (ψευδοθηλών).
(σημείωμα της σύνταξης)
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το παιδί μας». Εγώ του είπα ότι θέλω να καλέσω 
Σύμβουλο Θηλασμού, και ότι αν και εκείνη μου 
πει ότι δεν μπορώ θα το αποδεχθώ, θέλω όμως 
να ξέρω ότι τα έκανα όλα και απλά δεν μπορού-
σα. Έτσι και έγινε.
Η μπέμπα ήταν 9 ημερών όταν ήρθε η Μαρία 
στο σπίτι μας. Το μωρό όμως δεν ξύπναγε. Η 
Σύμβουλος πήρε μόνο το ιστορικό, μου έδω-
σε μια σύριγγα για να κόψω το μπιμπερό και 
ξανακλείσαμε ραντεβού. Μετά από λίγες μέρες 
ξαναβρεθήκαμε. Η μικρή δεν θήλαζε καλά. Μου 
έδωσε οδηγίες, μου έδειξε πώς είναι το σωστό 
πιάσιμο, στάσεις θηλασμού, πώς να καταλαβαί-
νω ότι το μωρό πίνει γάλα. Χρειαζόταν καλύτε-
ρη τοποθέτηση στο στήθος, να βλέπω αν κάνει 
καλές θηλαστικές κινήσεις, να ξεπεράσει την 
σύγχυση θηλών (δεν άνοιγε καλά το στόμα), και 
βλέπουμε. Όταν έφυγε η Μαρία, είχα ανάμεικτα 
συναισθήματα. Ανέβηκα ψυχολογικά αλλά κατά-
λαβα ότι έχω δρόμο μπροστά μου. Θυμάμαι ένα 
βράδυ, ξυπνάει το μωρό στις 11 τη νύχτα, τη θή-
λαζα αλλά έκλαιγε, και της λέω «ότι και να γίνει 
μπουκάλι δεν θα πάρεις!». Έμεινα ξύπνια μέχρι 
τις 5 το πρωί με το μωρό στο στήθος...

Περνάει ένας μήνας. Το μωρό συνεχίζει τους 
μαραθώνιους θηλασμούς, έχω νοικιάσει νο-
σοκομειακό θήλαστρο για να συμπληρώνω με 
δικό μου γάλα, δεν βελτιώνεται ο τρόπος που 
θηλάζει έχουμε κόψει όμως τις ψευδοθηλές. 
Κλείνω ραντεβού σε οστεοπαθητικό. Το μωρό 
είχε ένταση στους μυς του σαγονιού! Με βάζει 
να τη θηλάσω και εκείνος της έκανε μασάζ. Κάθε 
φορά που την έπιανε μου έφευγε ο πόνος, μετά 
επανερχόταν. Η επόμενη μέρα ήταν καλύτερη. 
Αυτή η συνεδρία ήταν καθοριστική. Το σαγόνι 
επιτέλους χαλάρωσε. Αλλά η ζημιά είχε γίνει. 
Στην πρώτη επίσκεψη στον παιδίατρο η μικρή 
είχε πάρει μόνο 400 γραμμάρια. Χρειαζόταν 
πρωτόκολλο επαναγαλακτισμού: θηλασμός, 
συμπλήρωμα, θήλαστρο, τριγωνέλλα1, συσκευή 
συμπληρωματικού ταΐσματος2 .
Περνάει δεύτερος μήνας. Το μωρό έχει πάρει 
700 γραμμάρια, όμως δεν θέλει πια την σύριγγα 
και το σωληνάκι από τη συσκευή συμπληρωμα-
τικού ταΐσματος το καταλαβαίνει και το φτύνει. 
Πώς θα τα βγάλω πέρα με τις αντλήσεις; Η μικρή 
είναι συνέχεια στο στήθος και δεν κοιμάται καθό-
λου. Η χοάνη του θήλαστρου δεν ταιριάζει στο 
μέγεθος της θηλής μου. Παραγγέλνω καινούργια 
αλλά δεν γίνεται σωστή συνεννόηση, την δίνω 
πάλι πίσω και περιμένω να έρθει η Δευτέρα για να 
πάρω την σωστή στα χέρια μου. Όλα τα στραβά 
σε μένα, αλλά εγώ επιμένω γιατί το θέλω, γιατί 
πιστεύω ότι θα τα καταφέρω, γιατί το μωρό με 
τον τρόπο του μου δείχνει τον δρόμο. 
Περνάει τρίτος μήνας. Η Νεφέλη μου έχε πάρει 
ένα κιλό σ’ ένα μήνα μετρώντας απ’ την μέρα 
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δεν τα καταφέρνω. Πάω στη μαία της βάρδιας 
αγχωμένη, λέγοντας της ότι το παιδί δεν ξυπνάει 
και τι να κάνω, για να πάρω την απαράδεκτη (μην 
πω κάτι άλλο) απάντηση: «και εγώ τι θέλεις να 
κάνω;» Αρχίζω και φωνάζω στους διαδρόμους. 
Ανεβαίνω πάνω στους παιδιάτρους και βρίσκω 

τον ειδικευόμενο που ήταν στη γέννα. Ξυπνάει 
την μπέμπα, με καθησυχάζει και μου προτείνει να 
την κρατήσω μαζί μου «γιατί θα την προσέχεις 
καλύτερα», και να προσπαθώ να την ταΐζω για να 
φύγει η χολερυθρίνη.
Τελικά, φύγαμε την τέταρτη μέρα με πεσμένο 

ίκτερο αλλά με ληθαργικό το 
μωρό, με συνταγή για γάλα, 
ένα μωρό κολλημένο στο στή-
θος και τις θηλές μου αγνώρι-
στες απ’ τις πληγές.
Επιστροφή στο σπίτι! 24 ώρες 
τη μέρα θήλαζα. Θήλαζα και 
πόναγα, ήταν λες και μου 
έπιανε τανάλια το στήθος. 
Δεν μπορούσα να υπολογίσω 
γεύματα. Έπινε όμως και ξένο. 
Πόναγε η ψυχή μου… Ήθελα 
τόσο πολύ να θηλάσω, ήμουν 
τόσο καλά ενημερωμένη και 
καταλάβαινα ότι έπρεπε να 
κάνω κάτι άμεσα. Ο πατέρας 
μου μού δίνει το τηλέφωνο 
μιας μαίας να την πάρω μήπως 
και με βοηθήσει. Αφού της 
είπα τι έχει συμβεί, μου είπε 
ότι θα μου κοπεί το γάλα και 
ότι δεν έχει νόημα να έρθει 
να με δει. Αυτό δεν το λες σε 
μια λεχώνα που προσπαθεί 
να θρέψει το παιδί της και δεν 
τα καταφέρνει! Ο άντρας μου 
είχε τρελαθεί. Μου λέει ένα 
βράδυ, «δεν έγινε και τίποτα 
αν τελικά δεν καταφέρεις να 
θηλάσεις, εσύ να είσαι καλά. 
Αυτό έχει σημασία, πρέπει να 
φανείς δυνατή να μεγαλώσεις 

1 Τριγωνέλλα, βότανο που αυξάνει το μητρικό γάλα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην τοπική 
Σύμβουλο Θηλασμού.
 2 Συσκευή συμπληρωματικού ταΐσματος που τοποθετείται στο στήθος. Θα τη βρείτε είτε στην Ομάδα σας είτε 
σε εξειδικευμένα καταστήματα θηλασμού.

«Σ’ αυτό το δύσκολο ταξίδι της 
μητρότητας ξεκίνησα με τους 
καλύτερους οιωνούς, βρήκα όμως 
πολλά εμπόδια απ’ την αρχή. 
Ποτέ όμως δεν πίστεψα ότι δεν μπορώ 
να τα καταφέρω»

www.birthinganddancing.gr
mailto:glaskou@yahoo.gr
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που ξεκίνησα επαναγαλακτισμό. Επιτέλους! Τα 
καταφέραμε! Μπορώ πλέον να λέω υπερήφα-
να ότι θηλάζουμε αποκλειστικά και κατευθείαν 
απ’ την πηγή! Μετά ήρθε η μαστίτιδα, μαζί και 
η μυκητίαση-θήλαζα και υπέφερα. Πήγα σε μα-
στολόγο γιατί το λίπωμα δεν έφευγε με τίποτα. 
Ευτυχώς με την παρακέντηση υποχώρησε. Συ-
νέχισα να θηλάζω αποκλειστικά μέχρι τον 6ο 
μήνα. Μετά μπήκαν οι στερεές τροφές. 
Ήταν δύσκολο πολύ. Αρχίζεις και νιώθεις ότι 
δεν είσαι επαρκής μαμά γι’ αυτό το πλάσμα. Ότι 
το μωρό υποσιτίζεται, χάνεις την αυτοπεποίθη-
ση σου και κάτι που θέλεις τόσο μα τόσο πολύ 
είναι και τόσο μα τόσο δύσκολο. Εκεί πρέπει 
να φανείς δυνατή, να πιστέψεις στον εαυτό σου 
και να ζητήσεις βοήθεια και υποστήριξη. Αυτό 
έκανα: ήμουν μάνα και μπορούσα να θρέψω το 
παιδί μου, τέλος! Αυτό που χρειαζόμουν ήταν 
τον κατάλληλο άνθρωπο και τον βρήκα και στο 
τέλος δικαιώθηκα!!!
Η Νεφέλη αποδείχτηκε μωρό υψηλών απαιτή-
σεων. Μέχρι να χρονίσει ήταν δύσκολη. Δεν 
κοιμόταν, βαριόταν εύκολα, δεν κάθησε ποτέ 
σε ριλάξ ήθελε όρθια στον ώμο και εγώ κατηγο-
ρούσα τον εαυτό μου ότι για κάθε κλάμα φταίει 
η πείνα και εγώ ταλαιπωρώ το μωρό μου. Μετά 
κατάλαβα ότι δεν φταίει για όλα ο θηλασμός. 
Αντίθετα το ξένο γάλα φταίει γι’ αρκετά. Στους 
3 μήνες έβγαλε αίμα στα κακά. Τα πρώτα μπου-
κάλια είχαν πυροδοτήσει την ευαισθησία της και 
έβγαλε αλλεργία στην πρωτεΐνη του αγελαδινού 
γάλακτος. Και μόνο ένα μπουκάλι ξένο μπορεί 
να πυροδοτήσει την αλλεργία, και αυτό συνέβη. 
Άλλος ένας λόγος που το παιδί χρειάζεται να 
θηλάσει όσο περισσότερο γίνεται. Και το είδα 
και στην συνέχεια με τις στερεές τροφές. Λόγω 
αλλεργίας έτρωγε ελάχιστα, όμως ο θηλασμός 
τη βοηθούσε να το ξεπεράσει. Για την ιστορία, 

εγώ από την εγκυμοσύνη έκανα αποχή από γα-
λακτοκομικά για να μην έχω θέματα αλλεργίας 
με το παιδί. Τι ειρωνεία… Μέχρι το χρόνο η Νε-
φέλη έπινε κυρίως μητρικό γάλα, αλλά δεν την 
πίεσα για στερεές τροφές, περίμενα.
Πλέον έχουν μειωθεί οι θηλασμοί, αλλά είναι 
το λιμάνι μας για τον ύπνο, παρηγοριά όταν 
βγάζουμε δόντια, όταν αρρωσταίνουμε, όταν 
απλά θέλουμε αγκαλιά απ’ τη μανούλα. Και το να 
θηλάζεις νήπιο είναι μια άλλη εμπειρία. Πλέον 
μιλάει γι΄ αυτό, θηλάζει τα μωρά της και «θέλει 
το γάλα της μαμάς η Νεφέλη». Θα την αφήσω 
να αποθηλάσει μόνη της όταν για την ίδια αυτό 
το κεφάλαιο θα έχει κλείσει. 
Σ’ αυτό το δύσκολο ταξίδι της μητρότητας ξεκί-
νησα με τους καλύτερους οιωνούς, βρήκα όμως 
πολλά εμπόδια απ’ την αρχή. Ποτέ όμως δεν πί-
στεψα ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Πολλά 
συνηγορούσαν στο να μη θηλάσω, αλλά με τη 
σωστή ενημέρωση και τους σωστούς ανθρώ-
πους δίπλα μου τα κατάφερα: τη Μαρία, μια 
άγνωστη για μένα γυναίκα, που με στήριξε όταν 
αυτό που χρειαζόμουν ήταν απλώς μια επιβεβαί-
ωση ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Πάντα θα τη 
σκέφτομαι με αγάπη και πάντα όταν θα τη βλέ-
πω θα συγκινούμαι, γιατί έζησα μαζί της δυνα-
τές στιγμές. Τον άντρα μου, που ήταν δίπλα μου 
απ’ την αρχή, δείχνοντας μου ότι πιστεύει σε 
μένα, στηρίζοντας με με κάθε τρόπο. Τη μαμά 
μου, που καθόταν ώρες ολόκληρες και λίκνιζε 
τη μικρή για να κάνω μπάνιο και να φάω κανένα 
φαγητό. Και πάνω απ’ όλα το παιδί μου, που 
με ταξιδεύει σ’ αυτόν τον υπέροχο, αρχέγονο, 
γλυκό, τρυφερό κόσμο του θηλασμού.

Νεφέλη σ’ ευχαριστώ!
Κατερίνα Ψυλλινάκη

Αθήνα
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Τα χρόνια πριν μείνω έγκυος δεν σκεφτόμουν 
καθόλου το θηλασμό. Αυτό που είχα σαν ει-

κόνα στο μυαλό μου, ήταν η μητέρα μου όρθια 
στο παράθυρο της κρεβατοκάμαρας της να χτυ-
πάει το πόδι της στο πάτωμα από τον πόνο ενώ 
προσπαθούσε να θηλάσει τον αδερφό μου. 
Μετά από χρόνια η εικόνα μιας γυναίκας σε ένα 
μαιευτήριο που θήλαζε ήσυχα το μωράκι της... 
Περίπου δυο χρόνια πριν μείνω έγκυος, ίσως 
και λίγο παραπάνω άρχισα να κάνω παρέα με 
την Κατερίνα η οποία είναι Σύμβουλος Θηλα-
σμού. Λάτρεψα το θηλασμό! Τι πιο φυσικό από 
μια μαμά που θηλάζει το μωρό της; Εννοείται 
πως μια μητέρα θα πρέπει να θηλάσει, είναι το 

καλύτερο που μπορεί να κάνει για το μωρό της! 
Τελικά τον Αύγουστο του 2009 γίνεται το πιο 
όμορφο «ατύχημα», μένω έγκυος! Άρχισα να 
προετοιμάζομαι για το θηλασμό, διάβασα άρ-
θρα του περιοδικού γαλουχώ και το πακέτο 
«Μητρικός Θηλασμός». Λίγο πριν γεννήσω είδα 
και κάποια dvd που αφορούσαν το θηλασμό.
23 Απριλίου 2010. Μπαίνω στο μαιευτήριο για 
πρόκληση τοκετού λόγω σακχαρώδη διαβήτη 
και στις 18:30 έρχεται στον κόσμο, δυστυχώς 
με καισαρική, το «αστέρι» μου! Άκουσα το κλά-
μα του και τότε ξεκίνησαν όλα! Τον είδα για λίγο 
μέσα στο χειρουργείο και μετά η μαία μού τον 
έφερε στην ανάνηψη για να θηλάσει για πρώτη 

Μια προσπάθεια που αξίζει πολλά!

φορά! Ένα μικρό μωράκι σαν ποντικάκι, προσπα-
θούσε να πιάσει το στήθος μου. Με ανέβασαν 
στο δωμάτιο. είχα δηλώσει αποκλειστικό θηλα-
σμό και έτσι κατά τις 12 τα μεσάνυχτα έφεραν 
το αστεράκι μου! Άρχισαν λοιπόν τα δύσκολα, 
ο μικρούλης μου δεν μπορούσε να πιάσει καλά 
το στήθος, άλλες φορές τον έπαιρνε ο ύπνος... 
Έβλεπα τις άλλες μανούλες να θηλάζουν τα μικρά 
τους κι εγώ τίποτα. Έφτασε η μέρα που βγήκαμε 
από το μαιευτήριο! Επιτέλους!
Στο σπίτι συνεχιζόταν το πρόβλημα. Το μικρό 
μου δεν έπιανε σωστά το στήθος, η θηλή μου 
όταν την έβγαζε από το στόμα του είχε άλλο 
σχήμα, τόσο λάθος θήλαζε. Να μην μιλήσω για 
τον πόνο, όταν έφτανε η ώρα να μπει στο στή-
θος μόνο που δεν έκλαιγα από απελπισία .
Επιτέλους ήρθε στο σπίτι η σωτήρας μου, η Κα-
τερίνα! Η Κατερίνα ήταν μεγάλη βοήθεια για μένα 
και το αστέρι μου, δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς 
τη βοήθειά της. Μου έδειξε στάσεις θηλασμού, 
πώς να βάζω το θήλαστρο και στα δύο στήθη, 
και εγώ κάθε φορά την κοίταγα λες και ήταν από 
άλλο πλανήτη, σκεφτόμουν πόσο πονάω, πόσο 
κουρασμένη ήμουν. Δεν έτρωγα, με πόναγε το 
στομάχι από το άγχος, δεν κοιμόμουν γιατί με 
το που θήλαζε το μωρό πήγαινα στην κουζίνα 
να αντλήσω με το θήλαστρο για 40 λεπτά. Πό-
σες φορές με πήρε ο ύπνος στο τραπέζι... Το 
αριστερό μου στήθος προβληματικό, κάθε λίγο 
και λιγάκι πρηζόταν. Ζεστές κομπρέσες και κλά-
ματα από τον πόνο, μέχρι να το ξεμπλοκάρω. 
Κάθε μέρα με έπιανε απελπισία και κάθε μέρα 
διάβαζα το περιοδικό γαλουχώ και έπαιρνα 
θάρρος! «Θα τα καταφέρουμε και σήμερα» σκε-
φτόμουν και προσπαθούσα. Το κακό είναι πως 
είχα βρει λύση το μπουκάλι για να ξεκουράζομαι 
και αυτό με πήγαινε πίσω στο θηλασμό. Μου 
λέγανε ο πρώτος μήνας είναι δύσκολος, και εγώ 

σκεφτόμουν πότε θα περάσει επιτέλους αυτός ο 
μήνας... Πέρασε ο μήνας, μπήκαμε στο δεύτερο 
μήνα, και το παλεύαμε μέρα με την μέρα. Σιγά-
σιγά κόψαμε το θήλαστρο και το μωρό καθό-
ταν με τις ώρες στο στήθος. Η μητέρα μου και 
η πεθερά μου απορούσαν με την υπομονή μου. 
Ο μικρός μου είχε γίνει προέκταση του στήθους 
μου. Τελικά στα μέσα Ιουλίου πήγαμε εκδρομή 
εκτός Αθηνών, και επειδή εκεί που ήμασταν δεν 
μπορούσα να έχω μαζί μου γάλα κόψαμε τελεί-
ως και το μπουκάλι, και λόγω ήλιου και καθαρού 
αέρα μάς πέρασε και ο ίκτερος! Γιούπιιιιιιι!!! 
Τα καταφέραμε! Άρχισα να θηλάζω το αστέρι 
μου όπου και αν βρισκόμασταν (να είναι καλά 
η Κατερίνα και ο μάρσιπος). Στις βόλτες, στα μα-
γαζιά, στις τράπεζες, όπου κι αν ήμασταν! Όταν 
ξεκίνησα έλεγα πως θα κατάφερνα να θηλάσω 
τον μικρό μου 40 μέρες με το ζόρι, 2 μήνες, 3 
μήνες, 6 μήνες... Τώρα το αστέρι μου είναι 22 
μηνών και συνεχίζουμε! Όταν ζητάει το «λελέ» 
του είναι η στιγμή μας! Οι κουβέντες από τους 
γύρω; πολλές, το τι έχουν ακούσει τα αυτάκια 
μου δεν λέγεται, αλλά δεν με νοιάζει. Όπως είπα 
και σε μια παρέα συγγενών μου που έκραζαν δι-
ακριτικά και αδιάκριτα, «αν οι γυναίκες έπρεπε να 
θηλάζουν τα μωρά τους μόνο για 6 μήνες τότε 
ο Θεός θα είχε κάνει το σώμα μας έτσι ώστε 
να παύει να παράγει γάλα στους 6 μήνες και τα 
μωρά μας δεν θα το ζητούσαν πια». Η χαρά μου 
είναι μεγάλη! Κατάφερα να θηλάσω το μωρό 
μου, να του δώσω γερές βάσεις για την ζωή 
του! Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη! Τα καταφέ-
ραμε! Μανούλες μην το βάζετε κάτω. Αξίζει την 
προσπάθεια !

Ραχήλ Παπαγεωργίου
Αθήνα
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Μετά από αρκετό καιρό βρήκα την ευκαιρία 
να σας ευχαριστήσω δημόσια για τη βοή-

θεια που μου προσφέρατε απλόχερα. Όλα ξεκί-
νησαν την πρώτη μέρα που έφερα στον κόσμο 
το κοριτσάκι μου, τη Μαρία-Τερέζα! Δυστυχώς, 
δεν ήμουν ενημερωμένη για το θηλασμό και ο 
παιδίατρος στην κλινική με φόβισε ότι αν δεν της 
δώσω γάλα ξένο θα ανέβαζε ίκτερο. Η αλήθεια 
είναι ότι τρομοκρατήθηκα. Κάτι μέσα μου όμως 

μου έλεγε να συνεχίσω να τη θηλάζω. Και έτσι 
έκανα! Ήταν τόσο όμορφη, τρυφερή και γλυκιά 
η εμπειρία αυτή, που πραγματικά το μόνο που 
ήθελα ήταν να ξυπνήσει να τη θηλάσω!!
Όταν φύγαμε από την κλινική είχα μεγάλη αγω-
νία αν θα τα κατάφερνα, θα της παρείχα όλα 
αυτά που έπρεπε, θα ήταν χαρούμενη μαζί μου, 
πώς θα καταλάβω τι θέλει; ερωτήματα που βα-
σανίζουν νομίζω όλες τις μαμάδες των λίγων 
ημερών. Ένα μόνο παρατήρησα, μόλις την έβα-
ζα στο στήθος μου πόσο γαλήνια ήταν, πόσο 
σίγουρη και ευτυχισμένη!!!  Έτσι παρ’ όλη την 
παρότρυνση του γιατρού της κλινικής να δώσω 
μπουκάλι, εγώ την είχα πάρει την απόφασή 
μου... Ξανά όμως τρομοκρατήθηκα όταν ο οι-
κογενειακός παιδίατρος μού ανακοίνωσε ότι το 
μωράκι μου δεν παίρνει βάρος και πρέπει να της 
δώσω συμπλήρωμα. ΠΑΝΙΚΟΣ! Αμέσως έψαξα 
να βρω στις πληροφορίες στο Διαδίκτυο κάτι 
σχετικά με το θηλασμό: «δεν μπορεί», έλεγα 
μέσα μου, «κάτι θα υπάρχει». Και ναι! ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ! Αυτό ήταν, 
ήξερα ότι όλα θα πήγαιναν καλά! Προσπάθησα 
σε όλα σχεδόν τα τηλέφωνα. Μίλησα σχεδόν 
με όλες τις Συμβούλους στην Αθήνα. Χάρηκα 
πολύ, γιατί μοιράστηκαν μαζί μου κάθε τους 
εμπειρία και με ενθάρρυναν όχι μόνο να θηλάζω 
την κόρη μου αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που 
θέλω να κάνω!
Οι πρώτες μέρες πέρασαν, όμως ο γιατρός δεν 
ήταν ευχαριστημένος. «Μα δεν βλέπετε κυρία 
μου; Η κοιλίτσα του μωρού δεν έχει καθόλου 
λίπος! Πρέπει να δώσετε συμπλήρωμα γιατί υπο-
σιτίζεται…». Δεύτερος πανικός! Στεναχωρήθηκα, 

έκλαψα, τρόμαξα. Όμως ήμουν κάθετη! «Εγώ 
θέλω το καλύτερο για το παιδί μου!» Έκρυψα σε 
κούτες θήλαστρα, μπουκάλια, αποστειρωτές, πέ-
ταξα σκόνες που μου έδωσαν στην κλινική. Είχα 
θυμώσει! «Όχι, είμαι μαμά και η φύση με προίκι-
σε να ταΐζω μόνη μου το παιδί μου!» Τα τηλέφω-
να έγιναν πιο εντατικά στο Σύνδεσμο. Με την 
καθοδήγηση των Συμβούλων Θηλασμού, στο 
τέλος τα κατάφερα!
Εκείνο το βράδυ, δεν μπόρεσε ο γιατρός να έρ-
θει στο σπίτι και έτσι δανείστηκα από το ζαχα-
ροπλαστείο την ζυγαριά και ζύγισα την «γλυκιά» 
μου κορούλα! Πήρα τηλέφωνο τον γιατρό να 
τον ενημερώσω. «Κυρία Αλεξάνδρα, τα κατα-
φέρατε! Μπράβο! Τώρα μπορείτε άφοβα να θη-
λάσετε!» ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ! Την επόμενη το πρωί 
μίλησα με την προσωπική μου πλέον Σύμβουλο, 
την Άντα, για να την ενημερώσω ότι όλα πήγαν 
καλά!
Η Μαρία-Τερέζα μου είναι τώρα δυόμισι χρο-
νών, και νοιώθω τόσο όμορφα που τη βλέπω 
να μεγαλώνει χωρίς να ταλαιπωρείται από αρ-
ρώστιες, να είναι πανέξυπνη και να έχει σιγουριά 
σε κάθε της βήμα προς τον κόσμο! Δυστυχώς 
πολλές μαμάδες εδώ στην Κω, στερούνται όλα 
αυτά τα καλά του θηλασμού γιατί δεν ενημερώ-
νονται σωστά.
Συγχαρητήρια, για την υπέροχη και σημαντική 
δουλειά που κάνετε και εμείς με το παράδειγμά 
μας και την βοήθεια σας, θα σας στηρίζουμε! 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειδικά στην Άντα, για τις 
πραγματικά ατελείωτες ώρες που μου αφιέρωσε 
και μου αφιερώνει!

Αλεξάνδρα Μοίρα, Κως

Από την αγωνία και το φόβο στην ευτυχία Έκρυψα σε κούτες θήλαστρα, μπουκάλια, 
αποστειρωτές, πέταξα σκόνες που μου 
έδωσαν στην κλινική. 
Είχα θυμώσει! «Όχι, είμαι μαμά και η 
φύση με προίκισε να ταΐζω μόνη μου το 
παιδί μου!» 



 Για να είστε από την αρχή κοντά στη φύση…

Θα βρείτε τη μεγαλύτερη συλλογή από οικολογικά προϊόντα: οικολογικές 

πάνες πλενόμενες και μιας χρήσης, sling, wrap, sleeping bag, ρουχαλάκια 

και ζιπουνάκια από οικολογικό βαμβάκι, καλλυντικά, προβιές, καθώς και 

πολλά άλλα… στο:  www.gabi.gr

Το πρώτο e-shop στην Ελλάδα που ειδικεύεται 
σε οικολογικά προϊόντα για μέλλουσες μαμάδες 
και μωράκια:

Χοντρική και λιανική διάθεση: www.gabi.gr, info@gabi.gr, τηλ: 2106229885

www.gabi.gr
www.gabi.gr
mailto:info@gabi.gr
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση των οριακά προώρων 
νεογνών. Ποια είναι αυτά; Σύμφωνα με τον τελευταίο ορισμό του National 

Ιnstitute of Child Health and Human Development τον Ιούλιο του 2005, οριακά 
πρόωρα θεωρούνται τα νεογνά που γεννήθηκαν με ηλικία κύησης από 34 εβδομά-
δες έως 36 εβδομάδες και 6 ημέρες. 
Στην πραγματικότητα, τα μωρά αυτά αποτελούν ειδική ομάδα νεογνών και θεω-
ρούνται περισσότερο πρόωρα παρά τελειόμηνα από ότι πιστευόταν παλαιότερα. 
Ακόμη και τα νεογνά με ηλικία κύησης από 37 εβδομάδες έως 37 εβδομάδες και 6 
ημέρες που θεωρούνται οριακά τελειόμηνα, μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα 
θηλασμού και να χρειάζονται εξειδικευμένη βοήθεια.
 

Στην Αμερική γεννιούνται γύρω στα 900 οριακά 
πρόωρα νεογνά την ημέρα. Ως αίτια θεωρού-
νται η ραγδαία αύξηση των καισαρικών τομών 
και γενικά η αλλαγή αντιμετώπισης του τοκετού 
τα τελευταία χρόνια, όπως η όλο και πιο συχνή 
τακτική της πρόκλησης του τοκετού. Επίσης, 
διάφορα προβλήματα κατά την κύηση, όπως 
η προεκλαμψία (που εμφανίζεται σε ποσοστό 
6-10%), ο διαβήτης κύησης, η πρόωρη αυτόμα-
τη ρήξη των εμβρυικών υμένων, η μεγάλη ηλικία 
γονέων που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή, η ενδομήτρια καθυστέρηση της 
ανάπτυξης (IUGR) και οι πολύδυμες κυήσεις εί-
ναι ορισμένα από τα πιο συχνά αίτια που μπορεί 
να οδηγήσουν σε οριακά πρόωρα νεογνά. Χα-
ρακτηριστικά, τα δίδυμα γεννιούνται συνήθως 
στις 36-37 εβδομάδες, ενώ τα τρίδυμα στις 34-
35 εβδομάδες.

Πόσο σημαντικό είναι να λάβουν 
αυτά τα νεογνά το μητρικό γάλα; 

Είναι πολύ σημαντικό και βασικό για την επιβί-
ωση τους. Τα οριακά πρόωρα νεογνά διαφέ-
ρουν από τα τελειόμηνα νεογνά, ως προς το 
ότι παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα, όπως 
παθολογικά Apgar score κατά τη γέννηση ή μια 
δυσκολία προσαρμογής στην εξωμήτριο ζωή, 
και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό το πρώτο 
24ωρο ζωής. Πολύ συχνά μπορεί να παρου-
σιάσουν διαταραχές σίτισης και αποτυχία στο 
θηλασμό, που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή 
πρόσληψη βάρους. Τα οριακά πρόωρα νεογνά 
δεν έχουν συντονισμό στο θηλασμό, την κατά-
ποση και την αναπνοή. Έχουν αυξημένο κίνδυ-
νο νεκρωτικής εντεροκολίτιδας και γενικότερα 
ανωριμότητα της λειτουργίας και της κινητικότη-
τας του γαστρεντερικού συστήματος. 
Επίσης, παρουσιάζουν διαταραχές στη θερ-
μορύθμιση γιατί έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια 
σώματος σε σχέση με τον όγκο σώματος, λι-
γότερο υποδόριο λίπος, λιγότερο φαιό λίπος 
και λιγότερο γλυκογόνο σε σύγκριση με τα τε-
λειόμηνα. 
Πολύ συχνά τα οριακά πρόωρα νεογνά πα-
ρουσιάζουν ίκτερο, είτε λόγω της ηπατικής 
ανωριμότητας είτε λόγω της καθυστέρησης 
στην αποβολή του μυκωνίου, που οδηγεί σε 
καθυστέρηση στην απέκκριση της χολερυθρί-

Θηλάζοντας τα οριακά πρόωρα νεογνά
Ρω
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Της Αναστασίας Β. Καραθανάση, παιδίατρου, Νεογνολόγος, Πιστοποιημένης Συμβούλου Γαλουχίας και Μητρικού Θηλασμού (IBCLC),  
anast.karath@yahoo.gr

Yπεύθυνη στήλης: Κατερίνα 
Μιχαηλίδου, Σύμβουλος 
Θηλασμού, Ομάδα 
Νοτιοδυτικής Αττικής, 
Πιστοποιημένη Σύμβουλος 
Μητρικού Θηλασμού 
και Γαλουχίας IBCLC, 
katerinamich@gmail.com



νης. Τα οριακά πρόωρα νεογνά βρίσκονται 
σε αυξημένο κίνδυνο να νοσηλευθούν και να 
παραμείνουν στο νοσοκομείο για περισσότε-
ρο καιρό απ’ ότι τα τελειόμηνα νεογνά. Αιτίες 
νοσηλείας των οριακά πρόωρων νεογνών είναι 
η αναπνευστική αστάθεια, το Σύνδρομο Ανα-
πνευστικής Δυσχέρειας, ο ίκτερος, οι διαταρα-
χές σίτισης και η ενδοφλέβια ενυδάτωση που 
μπορεί να χρειαστούν λόγω της αφυδάτωσης. 
Γενικά, τα οριακά πρόωρα νεογνά αφυδατώ-
νονται εύκολα γιατί χάνουν πιο εύκολα βάρος, 
αργούν να προσλάβουν το απαιτούμενο βάρος 
και άρα μπορεί να χρειαστεί να λάβουν συμπλή-
ρωμα ξένου γάλακτος για περισσότερο καιρό. 
Επίσης,ένα στα δέκα οριακά πρόωρα νεογνά θα 
εμφανίσει υπογλυκαιμία το πρώτο 24ωρο.
Τα οριακά πρόωρα νεογνά φαίνεται να είναι 
νευρολογικά ανώριμα. Έτσι, αλλάζουν πολύ 
εύκολα και γρήγορα στάδιο εγρήγορσης, πα-
ραμένουν σε ένα στάδιο υπνηλίας ή νωθρό-
τητας για πολύ ώρα, μπορεί να μην ξυπνούν 
παρ’ ότι πεινάνε, έχουν μεγαλύτερους κύκλους 
ύπνου, μπορεί να παρουσιάζουν άπνοιες και 
βραδυκαρδία, έχουν ανώριμο αυτόνομο νευ-
ρικό σύστημα και μπορεί να είναι υποτονικά. 
Χαρακτηριστικά τα νεογνά που γεννιούνται 33 
εως 36 εβδομάδων έχουν διπλάσιο κίνδυνο να 
εμφανίσουν το Σύνδρομο Αιφνιδίου Βρεφικού 
Θανάτου. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να 
μην προσκολλώνται σωστά στον μαστό και να 
μην λαμβάνουν την ποσότητα του γάλακτος 
που η μητέρα παράγει. Έτσι, δεν αδειάζουν τον 
μαστό, έχουν προβλήματα τόσο στην εγκατά-
σταση της γαλουχίας όσο και στην διατήρηση 
της παραγωγής του γάλακτος.
 Για να βοηθηθούν τα νεογνά αυτά θα πρέπει να 
υπάρχει συνεργασία μεταξύ των επαγγελματι-
ών υγείας και να δίνονται σωστές, απλές και μη 

αντικρουόμενες οδηγίες στους γονείς. Επίσης 
καλό θα ήταν σε κάθε μαιευτήριο να υπάρχει 
εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας στα θέμα-
τα θηλασμού των οριακά προώρων βρεφών, 
ώστε να μην καθυστερεί η κατάλληλη βοήθεια 
στην μητέρα. Χρειάζονται συχνές, καθημερινές 
εκτιμήσεις, τόσο της κλινικής εικόνας όσο και 
του τρόπου θηλασμού μητέρας νεογνού. 

Κατά την διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, 
να αποφεύγεται όσο το δυνατόν ο αποχωρι-
σμός μεταξύ του νεογνού και της μητέρας, είτε 
νοσηλεύεται το νεογνό είτε η μητέρα. Θα πρέ-
πει να εφαρμόζεται η τεχνική καγκουρώ-επαφή 
δέρμα με δέρμα πολύ συχνά. Έτσι, αποφεύγο-
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νται οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, το νε-
ογνό είναι πιο ήρεμο με φυσιολογικές σφύξεις 
και αναπνοές και θηλάζει πιο συχνά. 

 

Κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, θα πρέπει 
να δίνεται ένα πλάνο σίτισης εγγράφως στους 
γονείς, η ακριβής ποσότητα γάλακτος-σε περί-
πτωση που το νεογνό δεν μπορεί να θηλάσει. 
Οι γονείς θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί για 
τους πιθανούς τρόπους σίτισης εκτός από το 
μπουκάλι, όπως η σύριγγα, το κυπελάκι, το κου-
ταλάκι, το finger-feeding (σίτιση με το δάκτυλο) 
ή κάποιο βοήθημα θηλασμού-συμπληρώματος. 
Πάντως, η μέθοδος ταΐσματος θα πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο βολική για τους γονείς. Μέ-
χρι το μωρό να θηλάζει αποκλειστικά, η μητέρα 
θα πρέπει να αντλεί με επαγγελματικό θήλαστρο 
με διπλή χοάνη για 8 φορές την ημέρα τουλά-
χιστον. Οι θηλασμοί θα πρέπει να είναι μικρής 
διάρκειας και συχνοί. Το μασάζ ενεργοποίησης 
της ροής του γάλακτος και οι συμπιέσεις στον 
μαστό την ώρα του θηλασμού και της άντλησης 
είναι πολύ επιβοηθητικοί. Μερικές φορές μπο-
ρεί να απαιτηθεί η χρήση των ψευδοθηλών σι-
λικόνης. Τέλος, πολύ σημαντικές είναι η συχνή 
επανεκτίμηση και η στενή παρακολούθηση του 
νεογνού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συμπερασματικά, τέσσερα είναι τα πιο σημα-
ντικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν 
ώστε τα οριακά πρόωρα νεογνά να θηλάζουν 
αποτελεσματικά: 
1. Η τοποθέτηση του νεογνού στο στήθος της 
μητέρας αμέσως μετά την γέννηση, εφόσον η 
γενική τους κατάσταση το επιτρέπει. Έτσι, γίνεται 
η έναρξη και η σταθεροποίηση της γαλουχίας. 
2. Συχνές επανεκτιμήσεις της κλινικής εικόνας 
του νεογνού και του θηλασμού.
3. Αποφυγή του αποχωρισμού μεταξύ της μη-
τέρας και του νεογνού, συγκατοίκηση στο ίδιο 
δωμάτιο (rooming-in).
4. Οδηγίες για συχνούς θηλασμούς όποτε το 
νεογνό το ζητάει, συμπλήρωμα με το γάλα της 
μητέρας σε αποτυχία θηλασμού με εναλλακτικές 
μεθόδους ταΐσματος.
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4 Βήματα προς επιτυχή Μητρικό 
Θηλασμό  
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Αυτή είναι μια φανταστική συνταγή που κάνω κάθε χρόνο με το γιό μου 
στο πάρτι γενεθλίων του. Όλα τα παιδάκια περιμένουν πως και πως για 
αυτές τις βαρκούλες αλλά και οι μαμάδες τους επίσης!!

Εκτέλεση:
1. Κόβουμε τα πορτοκάλια στη μέση και τα στύ-
βουμε. (Αντί για πορτοκάλια μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε και μανταρίνια ή λεμόνια). 

2. Πίνουμε το χυμό και καθαρίζουμε πολύ καλά  
τις  πορτοκαλόκουπες με κουταλάκι για να φύ-
γουν οι μεμβράνες και να μείνει η φλούδα του 
πορτοκαλιού, προσεκτικά ώστε  να μην κάνου-
με καμία τρύπα.

3. Φτιάχνουμε το ζελέ ανάλογα με τις οδηγίες 
του πακέτου χρησιμοποιώντας όμως το μισό 
νερό από ότι αναφέρεται στη συνταγή του πα-
κέτου. Γεμίζουμε τις πορτοκαλόκουπες με το 
ζελέ σχεδόν μέχρι το χείλος και τις βάζουμε στο 
ψυγείο να παγώσουν.

4. Όταν το ζελέ στερεοποιηθεί με ένα ψαλίδι 
κόβουμε γύρω γύρω το πορτοκάλι που περισ-
σεύει φτάνοντας ακριβώς στο τελείωμα του 
ζελέ. Μετά παίρνουμε ένα καλό μαχαίρι χωρίς 
δόντια και κόβουμε κάθε καπάκι σε 3 φέτες 
ώστε να σχηματιστούν 3 βαρκούλες. 

5. Παίρνουμε χαρτιά σε διάφορα χρώματα και 
κόβουμε τριγωνάκια για σημαιούλες. Τρυπάμε 
κάθε σημαία με οδοντογλυφίδα και τις μπήγου-
με στις βαρκούλες.

6. Σερβίρουμε τις βαρκούλες όλες μαζί σε δί-
σκο και η επιτυχία είναι δεδομένη!!!

Της Πηνελόπης Καραγκούνη, Συμβούλου Θηλασμού, Ομάδα Νότιας Αθήνας, penelope.kar@hotmail.gr
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Για τη συνταγή θα χρειαστούμε:

1 πακέτο ζελέ της αρεσκείας σας

Πορτοκάλια 

Οδοντογλυφίδες

Χρωματιστό χαρτί 
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Για 5η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία η Ημερίδα των Πιστοποιημένων 
Συμβούλων Μητρικού Θηλασμού και Γαλου-
χίας (IBCLC), με θέμα: «Μητρικός Θηλασμός: 

Σύγχρονη Υποστήριξη από Επαγγελματίες Υγεί-
ας», στην οποία συμμετείχαν Πιστοποιημένοι 
Σύμβουλοι Γαλουχίας από διαφορετικές πόλεις 
της Ελλάδας. 

Ετήσια Ημερίδα Πιστοποιημένων Συμβούλων Μητρικού Θηλασμού και 
Γαλουχίας (IBCLC) ΕΛΛΑΔΟΣ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αττικόν στην Αθήνα, (27/5/2012)

Στόχος της θεματολογίας που κάλυψαν οι ομι-
λητές ήταν η παρουσίαση πληροφοριών και 
νέων δεδομένων για τη γαλουχία και τον τρόπο 
προσέγγισης των επαγγελματιών, σε σύγκριση 
με πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε κλινικές 
άλλων χωρών όπου τα ποσοστά του θηλασμού 
είναι μεγαλύτερα. 
Ως ξεκίνημα της Ημερίδας επιλέχθηκε το θέμα 
της 20ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού 
Θηλασμού 2012, ο τίτλος της οποίας είναι 
«Κατανοώντας το παρελθόν-Σχεδιάζοντας το 
μέλλον», θέμα που κάλυψε η Κατερίνα Μιχαη-
λίδου. Αξιολογώντας την πορεία και την πρόο-
δο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια 
από τη διοργάνωση της Διεθνούς Εβδομάδας 
Θηλασμού και τα τελευταία 10 από τη Διεθνή 
Στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας και της UNICEF σχετικά με τη νεογνική και 
παιδική σίτιση, διαπιστώνουμε τις ελλείψεις και 
την πρόοδο που μπορεί να γίνει. 
Πριν από είκοσι χρόνια, η Παγκόσμια Συμμαχία 
Δράσης για το Θηλασμό (World Breastfeeding 
Alliance) προώθησε την πρώτη διαφημιστική 
καμπάνια σχετικά με την Παγκόσμια Εβδομάδα 
Θηλασμού που είχε ως θέμα την «Πρωτοβου-
λία για τα Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» 
(“Baby-friendly Hospitals”). Σε αυτά τα 20 
χρόνια, πολλά έχουν συμβεί, και είναι καιρός 
να γιορτάσουμε τα όσα έχουν επιτευχθεί κα-
θώς και να κοιτάξουμε πίσω, να κατανοήσουμε 
τι έχει γίνει και γιατί, ιδιαίτερα στη χώρα μας. 

Πριν περίπου ένα χρόνο στη χώρα μας αποκτή-
σαμε δύο Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία: 
τo Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν και το 
Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου στην Αθήνα. 
Επίσης, σύμφωνα με αυτήν την Πρωτοβουλία 
για τα Νοσοκομεία (WBFI) αξιολογήθηκαν πε-
ρισσότερες από 40 χώρες. Οι περισσότερες 
όμως δεν είχαν αποτελεσματικές πρακτικές, 
ούτε και επαρκή προϋπολογισμό για να εφαρ-
μοστούν οι εισηγήσεις του Προγράμμστος 
Infant and Young Child Feeding (Διατροφή του 
Μωρού και του Μικρού Παιδιού) της Unicel 
(IYCF). Για να καταφέρουν τα κράτη να αυξή-
σουν τα ποσοστά θηλασμού, είναι σημαντικό 
να εφαρμοόσουν πολιτικές εκτίμησης και προ-
γράμματα και να αναλάβουν δράσεις σύμφωνες 
με τη δέσμευση αυτή.
Το να αναλογιζόμαστε τα λάθη ή τα κενά μπορεί 
να μας βοηθήσει να διεκδικήσουμε στοχευμέ-
να βελτιώσεις. Ευχόμαστε και στις δύσκολες 
εποχές  που περνάει η χώρα μας να συνειδητο-
ποιήσουν οι υπεύθυνοι επαγγελματίες υγείας τα 
οφέλη του θηλασμού σε όλα τα επίπεδα, στην 
υγεία, την οικονομία, και να παρέχουν κάλυψη, 
φροντίδα  και στήριξη στις ελληνικές οικογένει-
ες σε σχέση με τον Μητρικό Θηλασμό.
Στην επόμενη Συνεδρία παρουσιάστηκαν δυο 
πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις 
οικογένειες, με Συντονίστρια την Gabi Grupe-
Κανελλοπούλου (Σύμβουλος του Συνδέσμου 
Θηλασμού Ελλάδος).

η 5 Της Κατερίνας Μιχαηλίδου, Συμβούλου του Συνδέσμου Θηλασμού, Πιστοποιημένης Συμβούλου Γαλουχίας IBCLC, LC CPD, katerinamich@gmail.com 
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Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο Νίκος Βαράκης, 
παιδίατρος από την Κρήτη. Το θέμα της ομιλί-
ας του ήταν «Οικονομική κρίση και θηλασμός: 
Όταν όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς, ο 
μητρικός θηλασμός «συμφέρει»». Τα στοιχεία 
που παρουσιάστηκαν κατέδειξαν ότι ένα εξίσου 
σημαντικό όφελος του μητρικού θηλασμού εί-
ναι το οικονομικό! Ακόμη και όταν μια μητέρα 
αναγκαστεί να νοικιάσει θήλαστρο, παρόλο το 
επιπλέον έξοδο, τα μακροπρόθεσμα οφέλη 
είναι αναντικατάστατα διότι το επίπεδο υγείας 
του μωρού της ενισχύεται –οπότε έχουμε πολύ 
χαμηλά έξοδα για  την ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη του παιδιού της.
Στη συνέχεια η παιδίατρος Κάτια Σοφιανού 
από την Αθήνα παρουσίασε το θέμα «Δράσεις 
υποστήριξης, προστασίας και προώθησης του 
μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα σήμερα». Το 
πλάνο στήριξης και προώθησης αφορά το φο-
ρέα «Αλκυόνη», σε συνεργασία αρχικά με το 
Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, ο οποίος έχει ξεκι-
νήσει πιλοτικά ώστε να καλύπτει τις ανάγκες για 
ενημέρωση και στήριξη των μητέρων για τον 

Μητρικό Θηλασμό και ευελπιστούμε ότι θα 
προχωρήσει σε ακόμη περισσότερη δράση. 
Το ευχόμαστε!
Η 2η Συνεδρία είχε ως γενικό τίτλο «Κλινική 
Υποστήριξη του Θηλασμού από Επαγγελματί-
ες Υγείας», και συντονίστρια τη Βασιλική Δα-
νηλάτου, Ιατρό–Αιματολόγο από την Κρήτη.
Το πρώτο θέμα, «Βασική εκπαίδευση παιδιά-
τρων στον μητρικό θηλασμό: κατευθυντήριες 
γραμμές», κάλυψε η Βασιλική Παπαθανα-
σοπούλου, παιδίατρος (MRCPCH, DCH). 
Στόχος της ομιλίας της ήταν να τονιστεί με 
ποιον τρόπο ο ρόλος του/της παιδιάτρου 
μπορεί και επιβάλλεται να είναι υποστηρικτι-

κός. Οι παιδίατροι στα μαιευτήρια πρέπει να 
παρέχουν βοήθεια προς τις μητέρες για να ξε-
κινήσουν το θηλασμό το πρώτο ημίωρο μετά 
τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει ιατρική ένδειξη για 
απομάκρυνση του βρέφους από την μητέρα, 
θα πρέπει να παραμένουν σε άμεση σωματική 
επαφή, δέρμα-με-δέρμα, για τουλάχιστον δύο 
ώρες για να μπορέσουν να θηλάσουν. Πρέπει 
να ενθαρρύνουν τη συγκατοίκηση (rooming-
in), να αποτρέπουν την χορήγηση ξένου γάλα-
κτος ή άλλων υγρών στα υγιή νεογέννητα και 
να παροτρύνουν τη μητέρα να θηλάζει χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς. Τονίστηκε επίσης ότι 
ο/η παιδίατρος πρέπει να γνωρίζει τη σημασία 
του αποκλειστικού θηλασμού, να κατέχει βασι-
κές γνώσεις για την ανατομία και φυσιολογία 
της γαλουχίας αλλά και για τα πρακτικά ζητήματα 
της γαλουχίας να ζητά τη βοήθεια Συμβούλων 
Γαλουχίας όταν είναι απαραίτητο. Ο ρόλος του/
της παιδιάτρου στην υποστήριξη του θηλασμού 
είναι ζωτικός για τη δημόσια υγεία.
Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχο-
λεί τις μητέρες είναι η επάρκεια ή μη του γάλα-
κτος, το οποίο πραγματεύτηκε ο Στέλιος Παπα-

βέντσης, παιδίατρος από τη Θεσσαλονίκη. Ο 
κ. Παπαβέντσης παρουσίασε το θέμα «Μήπως 
δεν φτάνει το γάλα; Επιστημονική προσέγγιση 
και κλινική αντιμετώπιση». Η παρουσίαση αφο-
ρούσε τη σημασία της κατάλληλης αξιολόγησης 
και πρόληψης σε θέματα θηλασμού, καθώς και 
την σωστή  κλινική αντιμετώπιση τους.
Η 3η Συνεδρία είχε θέμα «Κατευθυντήριες 
γραμμές υποστήριξης του θηλασμού στο μαιευ-
τήριο», με συντονιστή τον κ. Παπαβέντση.
Η Δώρα-Μαρία Μενούνου, παιδίατρος από 
τη Θεσσαλονίκη, σχολίασε ένα βίντεο με θέμα 
«Καθοδήγηση Επαγγελματία Υγείας στην Επαφή 
Δέρμα με Δέρμα μετά από Καισαρική Τομή». Το 
βίντεο, το οποίο ήταν Σουηδικής παραγωγής, 
έδειχνε το πώς μετά από καισαρική τομή μπο-
ρεί να επιτευχθεί το πρώτο από τα 10 Βήματα 
για Επιτυχή Θηλασμό, δηλαδή την πρώτη ώρα 
μετά τη γέννηση το μωρό να τοποθετηθεί στο 
στήθος της μητέρας και να βοηθηθεί να θηλά-
σει αποτελεσματικά και για πολύ ώρα. Είναι μία 
πρακτική που προτείνεται να εφαρμόζεται στα 
μαιευτήρια της χώρας μας. 
Στη συνέχεια, η μαία Ντίνα Γραμματικού, από τη 
Θεσσαλονίκη παρουσίασε το θέμα «H Σωστή 
Αρχή: Τοποθέτηση, Σύλληψη του Στήθους και 
Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Θηλασμού». 
Στην παρουσίαση της, τονίστηκε η σημασία της 
πρώτης ώρας καθώς και πώς μπορεί να βοηθη-
θεί η μητέρα και το μωρό ώστε να ξεκινήσουν 
σωστά και να έχουν επιτυχία στον μητρικό θη-
λασμό μετά από την έξοδο από το μαιευτήριο. 
Πρακτικά, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τοπο-
θετείται σωστά το μωρό στο στήθος, ώστε να 
αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί αλλά και να 
εδραιωθεί η γαλουχία.
Η τέταρτη και τελευταία Συνεδρία είχε ως θέμα 
της «Θηλασμός και Προωρότητα», με Συντονί-

στρια τη Μαρία Φερτάκη, Σύμβουλο του Συν-
δέσμου Θηλασμού Ελλάδος. 
Την πρώτη ομιλία με θέμα «Οριακά Πρόωρα 
Νεογνά και Υποστήριξη του Θηλασμού» πα-
ρουσίασε η Αναστασία Καραθανάση, παιδί-
ατρος, και ειδικευόμενη νεογνολόγος. Η κ. 
Καραθανάση αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά στη 
σημασία του ορισμού των Οριακά Πρόωρων 
Νεογνών καθώς και τη σωστή αντιμετώπιση 
τους από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσω-
πικό, αλλά και την ενημέρωση των μητέρων σε 
σχέση με το μητρικό θηλασμό.
Την τελευταία ομιλία της Ημερίδας με θέμα: 
«Υποστήριξη θηλασμού στη Μονάδα Προώ-
ρων: κατευθυντήριες οδηγίες» παρουσίασε η 
κ. Παναγιούλα Μέξη-Μπουρνά, Νεογνολόγος 
και Διευθύντρια στη Μονάδα Εντατικής Νοση-
λείας του Νοσοκομείου Αττικόν. Η παρουσία-
ση κατέδειξε το πώς μπορεί στη Μονάδα Προ-
ώρων το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 
να στηρίξει την επιτυχία του μητρικού θηλα-
σμού. Το Νοσοκομείο Αττικόν κατά περίπτωση 
εφαρμόζει και την μέθοδο «καγκουρώ», ώστε 
το μωρό να μπορεί να έχει επαφή δερματική με 
την μητέρα, κάτι που διασφαλίζει πρόοδο στην 
ανάπτυξη του, καθώς και ότι θα  ανταποκριθεί 
γρηγορότερα. Επίσης, οι οδηγίες που αφορούν 
την εδραίωση της γαλουχίας θα πρέπει να είναι 
σαφείς και για μετά την αποχώρηση από το μαι-
ευτήριο.
Με αισιοδοξία και ευχές για πρόοδο, έκλεισε 
μια ακόμη Πανελλήνια Ετήσια Ημερίδα των 
Πιστοποιημένων Συμβούλων Μητρικού Θηλα-
σμού και Γαλουχίας (ΙΒCLC) Ελλάδος. Η εικόνα 
των μητέρων που θήλαζαν τα μωρά τους στο 
αμφιθέατρο έδινε σε όλους μας το κουράγιο να 
συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας να στηρίζου-
με αυτόν τον ευαίσθητο πληθυσμό!
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Φέτος για πρώτη φορά μητέρες από 
διάφορες πόλεις μας ζήτησαν να 

κάνουμε έκτακτες Συναντήσεις (www.
lllgreece.org/ekdeloseis) στο πλαίσιο 
της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού. 
Οι Σύμβουλοι Θηλασμού του Συνδέ-
σμου με χαρά ανταποκρίθηκαν σε αυτή 
την πρόσκληση και ταξίδεψαν σε άλλες 
πόλεις (π.χ. Λαμία, Χανιά, Χίο, Ηρά-
κλειο, Ζάκυνθο) για να συζητήσουν από 
κοντά με μητέρες, να λύσουν τις  απορίες 
τους και να τις ενθαρρύνουν να μοιρα-

στούν με άλλες μητέρες την προσωπική 
τους εμπειρία για το θηλασμό. 
Ακόμη, για 2η συνεχή χρονιά πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Χαριστι-
κό Παζάρι του Συνδέσμου από τις δύο 
Ομάδες της Θεσσαλονίκης. Φέτος, οι 
μητέρες που βοήθησαν εθελοντικά στην 
οργάνωση αυτής της εκδήλωσης ήταν 
περισσότερες από πέρυσι! Ακόμη, τα 
δώρα που προσφέραμε ήταν πιο πολλά 
όπως και τα μουσικο-θεατρικά δρώμενα 
που πλαισίωσαν το Παζάρι μας. Επιπλέ-
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ον, και στο Βόλο φέτος όπως και πέρυσι 
έγινε ανοιχτή γιορτή για το Θηλασμό με 
σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των μητέρων και των οικογενει-
ών για το θηλασμό. 
Παράλληλα τους τελευταίους μήνες, δε-
χόμαστε πολλά αιτήματα από μητέρες, οι 
οποίες ζουν σε απομακρυσμένες περιο-
χές όπου δεν υπάρχουν Σύμβουλοι του 
Συνδέσμου και ενδιαφέρονται να δη-
μιουργήσουν Κέντρο Πληροφόρησης 
Θηλασμού στην περιοχή τους. 
Τέλος, ελπίζουμε ότι με το νέο έτος, θα 
είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή το 
νέο αναθεωρημένο ενημερωτικό υλικό 
του Συνδέσμου, με σκοπό τη διάχυση 
αξιόπιστων πληροφοριών για το μητρι-
κό θηλασμό στις μητέρες που ζουν στη 
χώρα μας. 
Εκ μέρους όλων των Συμβούλων και των 
μελών του Συνδέσμου, θέλω να σας ευ-
χαριστήσω από καρδιάς για τη σταθερή 
και έμπρακτη υποστήριξη που συνεχίζετε 
να προσφέρετε για να καταφέρουμε να 
μεταδώσουμε τη σωστή πληροφόρηση 
και να μοιραστούμε με άλλες μητέρες 
τα θετικά συναισθήματα που γεννάει η 
εμπειρία του θηλασμού.

Σοφία Μαυροπούλου, 
Σύμβουλος Θηλασμού της La Leche 

League International 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Θηλασμού 

Ελλάδος (La Leche League Greece) 

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2012, 
είναι σκόπιμο να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες 
δραστηριότητες του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκαν 
τους τελευταίους μήνες.

Παζάρι Θεσσαλονίκης

Συνάντηση στη Χίο

Συνάντηση στις Σέρρες

Συνάντηση στη Λαμία
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Θέλεις να θηλάσεις το μωρό σου;

ΜΠΟΡΕΙΣ+
•   Στην Ελλάδα υπάρχουν είκοσι έξι Σύμβουλοι Θηλασμού, 

ειδικά εκπαιδευμένες, πρόθυμες να σου προσφέρουν αφιλοκερδώς στήριξη, 

βοήθεια, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες οποιαδήποτε μέρα και ώρα.

•   Υπάρχουν ομάδες υποστήριξης που οργανώνουν μηνιαίες 
Συναντήσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, 

στην Μυτιλήνη, στη Ξάνθη και στην Κέρκυρα.

•   Στο Ηράκλειο και στη Σύρο μπορείς να απευθυνθείς στα Κέντρα 
Πληροφόρησης Θηλασμού που διαθέτουν τα ενημερωτικά 

φυλλάδια του Συνδέσμου και το περιοδικό “γαλουχώ”.

Ευχαριστούμε τη Γιώτα Μακρυγιάννη, μέλους της Ομάδας του Συνδέσμου στο Βόλο 

για τη ιδέα και το περιεχόμενο αυτού του κειμένου

1.  Όλες οι γυναίκες μπορούν να θηλάσουν το μωρό τους;

2.  Είναι μύθος το «δεν έχω πολύ γάλα»;

3.  Όσο πιο συχνά θηλάζεις το μωρό σου τόσο πιο πολύ γάλα έχεις; 

4.  Όταν δίνεις «συμπλήρωμα» με μπιμπερό το γάλα σου μειώνεται;
5.  Τα μωρά που θηλάζουν είναι πιο ήσυχα;

6.   Τα μωρά που θηλάζουν αρρωσταίνουν λιγότερο και γίνονται 

καλά πιο γρήγορα; 

7.  Το μητρικό γάλα είναι πάντα έτοιμο και δωρεάν; 

8.  Μπορείς να επιστρέψεις στη δουλειά σου και να συνεχίσεις να θηλάζεις;

9.   Σχεδόν όλες οι δυσκολίες που ίσως συναντήσεις στην αρχή του θηλασμού 

αντιμετωπίζονται με επιτυχία, αρκεί να ζητήσεις βοήθεια από 

τον κατάλληλο άνθρωπο;

Γνωρίζεις ότι: Τέλος, μάθε ότι:


