Θηλασμός και Σύνδρομο Down
Τα παιδιά με ζύνδρομο Down και άλλα γενεηικά ζύνδρομα έχουν πολλά
πλεονεκηήμαηα αν θηλάζουν.

Τν παηδί αξξωζηαίλεη ιηγόηεξν ράξε ζηα αληηζώκαηα πνπ παίξλεη κε ην κεηξηθό γάια.
Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί ηα παηδηά κε γελεηηθά ζύλδξνκα είλαη πην επηξξεπή ζηηο
ινηκώμεηο, νπόηε ζα γιηηώζεηε κεξηθέο ωηίηηδεο θαη θάπνηεο βξνγρηνιίηηδεο πνπ ίζωο λα
ρξεηάδνληαλ θαη λνζειεία.
Ελδέρεηαη επίζεο λα ρξεηαζηεί λα ρεηξνπξγεζνύλ, νπόηε αλ ζειάδνπλ ζα αλερζνύλ
θαιύηεξα ηελ εγρείξεζε, ζα παξεγνξεζνύλ από ηνλ πόλν θαη ζα αλαξξώζνπλ πην
γξήγνξα. Η κακά από ηελ άιιε κεξηά ληώζεη όηη έθαλε ό,ηη πην θπζηθό γηα ην παηδί ηεο.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνύ. Τν λενγέλλεην κε
ζύλδξνκν ζπλήζωο είλαη αδύλακν θαη δε ζειάδεη ηθαλνπνηεηηθά, κε απνηέιεζκα
κεηωκέλε παξαγωγή γάιαθηνο θαη απώιεηα βάξνπο.
Ακέζωο κεηά ηε γέλλα, βάιηε ην ζην ζηήζνο γηα όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη. Πξηλ βάιεηε ην
κωξό ζην ζηήζνο, βάιηε ιίγν γάια κε ην ρέξη ζαο ή ρξεζηκνπνηήζηε γηα ιίγν ηελ
ειεθηξηθή αληιία, νύηωο ώζηε ην κωξό λα κπεη ζε ζηήζνο πνπ έρεη ήδε θαηεβάζεη γάια
θαη λα κε ρξεηαζηεί λα θαηαλαιώζεη όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα λα θαηαθέξεη λα ζαο
θαηεβάζεη γάια θαη κεηά λα είλαη εμαληιεκέλν θαη λα κελ κπνξεί λα ην θάεη από ηελ
εμάληιεζε.
Εάλ δελ έρεηε γάια, ην κωξό ζειάδεη ππνηνληθά θαη είλαη ην πξώην κωξό πνπ ζειάδεηε,
ρξεζηκνπνηήζηε λνζνθνκεηαθή ειεθηξηθή αληιία, 30 ιεπηά ζε θάζε ζηήζνο, αλά δύν ώξεο
ηε κέξα θαη αλά ηξεηο ώξεο ηε λύρηα γηα λα εληζρύζεηε ηελ παξαγωγή ζαο. Δώζηε ην
γάια ζαο κε ελαιιαθηηθά κέζα ζίηηζεο ή κε κπηκπεξό.
Τα παηδηά κε ζύλδξνκν Down, ζπλήζωο είλαη κηθξόζωκα. Εάλ ην κωξό ζαο ζειάδεη
απνθιεηζηηθά θαη απμάλεη ην βάξνο ηνπ θαηά 400γξ. ην κήλα, δε ρξεηάδεηαη λα δώζεηε
ζπκπιήξωκα. Καη κε ην μέλν γάια κάιινλ ζα έπαηξλε ην ίδην βάξνο. Επηκείλεηε ζην
ζειαζκό γηα όζν πεξηζζόηεξν δηάζηεκα επηζπκείηε εζείο ε ίδηα ή αθόκε θαιύηεξα, θαη νη
δπν ζαο.
Δξ. Άλλα Παηζνύξνπ
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* Πεξηζζόηεξα γηα ην ζειαζκό κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζην βηβιίν ηεο παηδηάηξνπ,
Θειαζκόο- Μία ππέξνρε Εκπεηξία, από ηνπο Σύγρξνλνπο Οξίδνληεο.
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