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Στο σπίτι με το μωρό
Αισθάνεστε ότι φύγατε από το μαιευτήριο ξεχνώντας να πάρετε μαζί
σας το… εγχειρίδιο οδηγιών για το πώς να φροντίσετε το μωρό σας; Μην
ανησυχείτε. Αρκεί να δώσετε προσοχή σε μερικά σημαντικά ζητήματα, και
σε λίγες εβδομάδες θα νιώθετε ήδη «βετεράνος» ως μητέρα.
Ε λ έ ν η ς

Κ α ρα γ ι ά ν ν η

«Πώς να το κρατήσω;»
Aν δεν έχει τύχει να έχετε εμπειρία από άλλο βρέφος στο
στενό περιβάλλον σας, είναι πολύ πιθανό να φοβάστε ακόμα
και να πάρετε αγκαλιά το μωρό σας! Μοιάζει τόσο εύθραυστο,
που εύκολα νομίζει κανείς ότι μπορεί να το ταλαιπωρήσει ή
να το πονέσει. Οι βασικοί κανόνες είναι οι εξής:
■ Πλύνετε καλά τα χέρια σας. Το βρέφος έχει ακόμη πολύ
ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα και γι’ αυτό είναι επιρρεπές στις λοιμώξεις.
■ Μην ξεχνάτε ότι ο λαιμός του είναι πολύ αδύναμος για να
στηρίζει το κεφαλάκι του. Γι’ αυτό, με το ένα χέρι να υποστηρίζετε πάντα το κεφάλι του, όταν το σηκώνετε και το ξαπλώνετε,
και να το κρατάτε απαλά όταν το έχετε στην αγκαλιά σας.
■ Κρατάτε πάντα σταθερά το παιδί στα χέρια σας και μην
προσπαθήσετε πριν συμπληρώσει την ηλικία των 5 μηνών
να το καθίσετε στα πόδια σας.
■ Ποτέ μην ταρακουνάτε το μωρό, θέλοντας π.χ. να παίξετε μαζί του, να το ξυπνήσετε ή λόγω του εκνευρισμού σας.
Το τράνταγμα είναι πιθανό να επιφέρει τραυματισμό στον
εγκέφαλό του, που ενδέχεται να αποβεί μοιραίος. Αν πρέπει
οπωσδήποτε για κάποιο λόγο να το ξυπνήσετε, γαργαλίστε
απαλά τα πόδια του.

Το τάισμα
Στην αρχή, όλη η διαδικασία μπορεί να σας φαίνεται βουνό.
Από το πότε πρέπει να φάει μέχρι το πότε έχει χορτάσει,
καθετί που αφορά το τάισμα του μωρού αγχώνει πολύ τις νέες
μητέρες - κυρίως επειδή η τροφή έχει να κάνει με την επιβίωση και τη σωστή ανάπτυξή του. Το μυστικό της επιτυχίας
είναι να είστε ευέλικτη και να ακολουθείτε τις επιθυμίες του.
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Αν ζητάει να τραφεί πολύ συχνά, δοκιμάστε να το αφήνετε
περισσότερη ώρα σε κάθε στήθος ή να του δίνετε μεγαλύτερη
ποσότητα γάλακτος σε κάθε γεύμα. Θα πρέπει, επίσης, να
γνωρίζετε ότι τα μωρά περνούν περιόδους όπου οι ρυθμοί
ανάπτυξής τους γίνονται πολύ γρήγοροι. Σε αυτές τις περιόδους, χρειάζονται και ζητούν περισσότερη τροφή.

Το ρέψιμο
Τα μωρά που πίνουν γάλα με μπιμπερό, καταπίνουν περισσότερο αέρα μαζί με την τροφή τους, και γι’ αυτό καλό είναι να
βάζετε το μωρό σας να ρευτεί κάπου στα μισά του ταΐσματος
και ξανά στο τέλος. Αν το μωρό βγάζει συχνά γουλίτσες κατά
τη διάρκεια του ταΐσματος, να το βάζετε να ρευτεί πιο συχνά.
Αντίθετα, τα μωρά που θηλάζουν, ενδέχεται και να μη βγάλουν αέρα σε κάθε τάισμα. Είναι φυσιολογικό μαζί με τον
αέρα να βγαίνει και λίγο γάλα, αν όμως οι ποσότητες τροφής
που βγαίνουν είναι μεγάλες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον
παιδίατρο. Για να βοηθήσετε το μωρό να ρευτεί, τοποθετήστε
το πάνω στον ώμο σας σε όρθια θέση ή μπρούμυτα πάνω στα
πόδια σας. Τρίψτε ή χτυπήστε ελαφρά την πλάτη του. Αν δεν
ρευτεί, μετά από μερικά λεπτά, αλλάξτε του θέση και προσπαθήστε ξανά. Επαναλάβετε τη διαδικασία μετά από κάθε γεύμα,
και στη συνέχεια κρατήστε το για λίγο σε όρθια θέση.

Η αλλαγή της πάνας
Ένας τρόπος να ελέγξετε αν το μωρό σας παίρνει αρκετή
ποσότητα τροφής είναι να μετράτε πόσες πάνες «βρέχει» την
ημέρα. Αν είναι τουλάχιστον έξι, τότε θα πρέπει να είστε
ήσυχες ότι πίνει όλο το γάλα που χρειάζεται για να μεγαλώσει. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του εντέρου του, τα πρώτα
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Γιατί κλαίνε τα μωρά;
Το κλάμα είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουν τα μωρά για να εκφράσουν
αυτό που θέλουν. Πίσω από κάθε δάκρυ τους, υπάρχει κάποια αιτία.
Μάθετε να το αποκρυπτογραφείτε.
τ η ς

Ε λ έ ν η ς

Χ α δ ι α ρά κ ο υ
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Στην αρχή, το κλάμα ενός νεογέννητου μοιάζει

σε όλους απλώς με... κλάμα. Κι όμως, είτε πεινάει είτε νιώθει
υπερδιέγερση, θυμό, φόβο, πόνο, η αλήθεια είναι πως, όταν
ένα μωρό κλαίει, προσπαθεί να μας πει κάτι. Ένα μωρό
έρχεται στον κόσμο με την προδιάθεση να δημιουργήσει
σχέσεις και να συνδεθεί με τους ανθρώπους γύρω του. Για
να γίνει αυτό, αρχικά επιστρατεύει «ικανότητες πρώιμης
αναπτυξιακής φάσης», όπως είναι το βλέμμα, οι κινήσεις
του κεφαλιού και του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου
και το κλάμα. Το τελευταίο, μάλιστα, λειτουργεί ως ο κύριος
τρόπος επικοινωνίας του με το περιβάλλον. Όταν ένα βρέφος
δεν κλαίει, μπορούμε να υποθέσουμε πως νιώθει ευχαριστημένο. Όταν, όμως, είναι δυσαρεστημένο, ο μόνος τρόπος
του για να διεκδικήσει και να πάρει αυτό που χρειάζεται είναι
κλαίγοντας. Το κλάμα αποτελεί την κορύφωση μιας σειράς
κινήσεων, εκφράσεων του προσώπου και μικρών ήχων
που σηματοδοτούν το αίσθημα της δυσαρέσκειας και διαφέρουν από μωρό σε μωρό. Τα νεογέννητα κλαίνε λιγότερο τις
πρώτες μέρες της ζωής τους, σε σχέση με τις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με έρευνες, ένα φυσιολογικό νεογέννητο
κλαίει περίπου σε ποσοστό 2-11% της διάρκειας της ημέρας.
Αυτό το ποσοστό συχνά αυξάνεται κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του και, όταν πια κλείσει τις 6 εβδομάδες,
μπορεί να φτάσει και τις δύο με τρεις ώρες κλάματος την
ημέρα. Μέχρι και τον τρίτο μήνα, όμως, το κλάμα συνήθως
μειώνεται στη μία περίπου ώρα την ημέρα. Τα νεογέννητα
συνήθως κλαίνε αργά το απόγευμα και κατά τις βραδινές
ώρες, μιας που τότε χρειάζονται κάποια βοήθεια. Καθώς
μεγαλώνουν, κλαίνε πιο έντονα λίγο πριν από το τάισμα.

Γύρω στην 6η εβδομάδα, το κλάμα τους διαφοροποιείται
ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη. Μια μητέρα μαθαίνει με
τον καιρό να καταλαβαίνει από τον τρόπο που κλαίει το
μωρό της, τι είναι αυτό που χρειάζεται. Αυτό συμβαίνει γιατί
χρησιμοποιεί ένα ολόκληρο ρεπερτόριο από κλάματα με
διαφορετικούς ήχους ή μελωδίες για κάθε ανάγκη. Πολλές
μητέρες, μάλιστα, μπορούν και να προβλέψουν ότι το μωρό
τους πρόκειται να κλάψει, και φροντίζουν να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες του πριν δουν τα πρώτα δάκρυα. Οι εκφράσεις
του προσώπου δίνουν πληροφορίες για το αν κάτι το δυσαρεστεί, προειδοποιώντας αυτούς που το φροντίζουν.

Γιατί κλαίει;
Συχνά πιάνετε τον εαυτό σας να στέκεται έξω από το δωμάτιο
του μωρού σας, ακούγοντάς το να κλαίει και μην ξέροντας τι
να κάνετε. Το θηλάσατε, το βάλατε να ρευτεί, του αλλάξατε
την πάνα... τι του συμβαίνει, λοιπόν, και κλαίει; Φυσικά και
θέλετε το καλό του, αλλά ποιο ακριβώς είναι το καλύτερο
που μπορείτε να κάνετε; Εμείς σας παραθέτουμε τους πιο
συνηθισμένους λόγους για τους οποίους τα μωρά κλαίνε,
καθώς και κάποια τρικ για να σταματήσετε το κλάμα του.
Θέλει παρέα: Η πλήξη και η μοναξιά μπορούν να κάνουν
ένα μωρό να αισθάνεται το ίδιο άσχημα, όσο και η πείνα ή
οι πόνοι από αέρια. Στην πραγματικότητα, το κλάμα είναι
ένα απλό σύστημα που λειτουργεί σαν συναγερμός: Όταν
κάτι δεν πάει καλά, κινητοποιείται και συνεχίζει μέχρι να
διορθωθεί η κατάσταση. Ο διάσημος παιδίατρος Ουίλιαμ
Σίαρς, στο βιβλίο του «Nighttime Parenting», αναφέρει πως,
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