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ΥΓΕΙΑ

Οι ασθένειες των
νεογέννητων
Η χαρά σας για τον ερχομό του μωρού στο σπίτι είναι δεδομένη. Όμως,
εξίσου δεδομένο είναι και το άγχος σας. «Γιατί βήχει;», «Μήπως κοιμάται
περισσότερο από το φυσιολογικό;» και «Τι να σημαίνουν αυτά τα άσπρα
στίγματα στο στόμα του;». Η ανησυχία σας είναι κάτι περισσότερο από
φυσιολογική. Γι’ αυτό κι εμείς σας δίνουμε ένα μίνι οδηγό για τις πρώτες
μικροασθένειες που τα περισσότερα νεογέννητα περνούν.

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση είναι µια συχνή
ασθένεια, µιας που στη φάση αυτή το πεπτικό σύστηµα
δεν λειτουργεί φυσιολογικά, αφού είναι ακόµη ανώριµο.
Πρόκειται για την πιο συνηθισµένη ίσως ασθένεια, αφού
παρουσιάζεται σε 1 από τα 500 νεογέννητα. Σύµφωνα µε
την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας,
ένα βρέφος µπορεί να παρουσιάσει γαστροοισοφαγική
παλινδρόµηση πολλές φορές την ηµέρα. Το µεγαλύτερο
ποσοστό των βρεφών την ξεπερνά χωρίς κανένα πρόβληµα στην ηλικία 12-18 µηνών. Η γαστροοισοφαγική
παλινδρόµηση προκαλείται επειδή ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας του βρέφους, που χωρίζει τον οισοφάγο
από το στοµάχι, λόγω του ότι δεν είναι επαρκώς ανεπτυγµένος, παρουσιάζει χαλαρότητα, κι έτσι αφήνει τα υγρά
του στοµάχου να ανέβουν στον οισοφάγο και τελικά στο
στόµα. Για να την αποφύγουµε, θα πρέπει να φροντίζουµε
να µην ταΐζουµε υπερβολικά το µωρό, ενώ σε κάθε γεύµα
θα πρέπει να το βοηθάµε να ρευτεί. Πολύ βοηθητικό είναι
µετά από κάθε γεύµα να το κρατάµε σε όρθια θέση για
περίπου µισή ώρα.

Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα ή νινίδα
Είναι µια επίσης πολύ συνηθισµένη κατάσταση, που
παρατηρείται συνήθως πάνω στο κεφάλι του νεογέννητου,
γιατί στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλοί σµηγµατογόνοι
αδένες. Αυτό το σµήγµα που µοιάζει µε λέπια καταπο-
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λεµάται πολύ εύκολα µε λίγο λαδάκι ή βαζελίνη. Αν
δεν καταπολεµηθεί, συνήθως οι παιδίατροι συστήνουν
κάποιες ειδικές αλοιφές µε σελήνιο ή σαλικυλικό οξύ.

Νεογνική ακμή
Η νεογνική ακµή προσβάλλει σχεδόν το 20% των νεογνών και οφείλεται στις µητρικές ορµόνες, οι οποίες και
διεγείρουν τους σµηγµατογόνους αδένες του µωρού. Το
πιο συνηθισµένο σύµπτωµα είναι τα κόκκινα σπυράκια σε
µάγουλα, µέτωπο και πηγούνι, που εµφανίζονται συνήθως
µέσα στις τρεις πρώτες εβδοµάδες της ζωής του.

ΥΓΕΙΑ

Νεογνική επιπεφυκίτιδα (οφθαλμία)
Η νεογνική επιπεφυκίτιδα είναι πολύ συχνή στα βρέφη
και παρουσιάζεται συνήθως την πρώτη εβδοµάδα της
ζωής τους. Οι παχιές τσίµπλες που παρουσιάζονται ως
σύµπτωµα, συνήθως καταπολεµούνται µε ειδικό αντιβιοτικό κολλύριο για τα µάτια.

Ποιες είναι οι πιο συχνές
παθήσεις των βρεφών.

Φυσιολογικός ίκτερος των νεογνών
Ο ίκτερος είναι ένα πολύ συνηθισµένο φαινόµενο, µιας
που από αυτόν προσβάλλεται το 20-40% των νεογέννητων και εµφανίζεται λόγω της καταστροφής των ερυθρών αιµοσφαιρίων και της συνακόλουθης αυξηµένης
χολερυθρίνης στο πλάσµα του αίµατος. Ο φυσιολογικός
ίκτερος των νεογνών παρουσιάζεται την 3η ή την 4η
ηµέρα ζωής τους, χωρίς πυρετό ή άλλα συµπτώµατα,

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Φτιάξ’ το
μόνος σου
Διασκεδαστικές κατασκευές για να φτιάξετε
μαζί με τα παιδιά σας.

Μάσκες από παπιέ μασέ

Βαρκούλες από ξύλο θαλάσσης
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Φτιάξτε μόνοι σας τα
καινούργια του παιχνίδια.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ο «κολλητσίδας»
Δεν ξεκολλά από τη φούστα σας, επιζητά συνεχώς την προσοχή σας,
επιμένει να παίξετε μαζί, θέλει να σας ακολουθεί παντού. Φυσικά, δεν
διανοείται πως κάποιος άλλος θα αναλάβει να το ντύσει, να το ταΐσει ή
να του κάνει μπάνιο, ούτε δέχεται εύκολα το χάδι των συγγενών ή των
οικογενειακών φίλων που το αγαπάνε. Είναι ένας μικρός «κολλητσίδας»
- με όλα τα υπέρ και τα κατά!

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΣΤΕ από κοντά του,
αρχίζει να κλαίει απελπισµένα. Μόλις, όµως, το πάρετε
στην αγκαλιά σας, αµέσως ησυχάζει και σας χαρίζει ένα
πλατύ χαµόγελο. Γιατί αντιδρά έτσι; Είναι πολύ απλό. Ένα
µωρό γνωρίζει περισσότερο από κάθε άλλον τη µητέρα
του, αφού αυτή το φροντίζει, ικανοποιεί τις λειτουργικές
του ανάγκες, είναι κοντά του σχεδόν πάντα.

Το άγχος του αποχωρισμού
Κάθε παιδί γύρω στον 7ο µήνα της ζωής του διαµορφώνει
έναν ισχυρό συναισθηµατικό δεσµό µε τη µητέρα του. Το
µωρό σας τώρα αρχίζει να ανακαλύπτει το συναίσθηµα
του φόβου. Και φοβάται ότι θα µείνει µόνο του, ότι µπορεί
η µαµά του να φύγει και να το αφήσει - ακόµα κι αν, από
τη µέρα που γεννήθηκε, περνάτε σχεδόν όλο το χρόνο
µαζί του και δεν χάνετε ευκαιρία να του δείξετε τη στοργή
και την αγάπη σας. Εκείνο, όµως, δεν είναι σε θέση να
εκτιµήσει τις αποδείξεις της αγάπης σας. Έτσι, λοιπόν,
µόλις αποµακρυνθείτε λίγο από κοντά του, απελπίζεται
και βάζει αµέσως τα κλάµατα, ακόµα κι όταν δεν υπάρχει
κανένας λόγος. Γιατί όλη αυτή η απελπισία; Σε τι οφείλεται; Για να καταλάβετε και να εξηγήσετε αυτή την αντίδραση του παιδιού, πρέπει να προσπαθήσετε να δείτε
τα πράγµατα από την πλευρά του. Αφότου γεννήθηκε, το
µωρό σας έχει συνηθίσει να απολαµβάνει όλη σας την
προσοχή και τη φροντίδα. Εξαρτιόταν στην κυριολεξία
από εσάς, αφού µόνο του δεν µπορούσε να ικανοποιήσει

καµία του ανάγκη. Για το λόγο αυτό, δεν ξεχώρισε τον
εαυτό του από τη µαµά του. Για εκείνο, είστε -για µεγάλο
χρονικό διάστηµα- η φυσική προέκταση του εαυτού του.
Μόνο τώρα, που έχει κάπως µεγαλώσει, καταλαβαίνει
ότι είστε δύο ξεχωριστά πρόσωπα. Αυτό, όµως, είναι
δύσκολο να το δεχτεί, και έτσι υποφέρει µε την απουσία
σας. Βέβαια, το µωρό σας δεν κλαίει µόνο επειδή του
λείπει η φυσική σας παρουσία. Η «µαµά» δεν αντιπροσωπεύει για το παιδί µόνο κάποια χάδια, γλυκά λογάκια και
χαµόγελα, είναι επίσης για εκείνο µια µοναδική γέφυρα
µε την πραγµατικότητα. Χωρίς την παρουσία της, νιώθει
ακόµη µεγαλύτερη σύγχυση µέσα σε έναν κόσµο που του
φαίνεται πολύ «επιθετικός» µε τα τόσα καινούργια ερεθίσµατα. Έτσι, για άλλη µία φορά, κλαίει. Το άγχος αυτό έχει
ανοδική πορεία, µε κορύφωση στο διάστηµα µεταξύ 13ου
και 18ου µήνα, και στη συνέχεια αρχίζει να ελαττώνεται
σταδιακά. Η ηλικία αυτή αποτελεί και την κρίσιµη στιγµή
στη ζωή κάθε παιδιού, αφού αρχίζει πλέον να ανεξαρτητοποιείται. Αρχίζει να περπατά, να µιλά, να καταλαβαίνει
την έννοια της ύπαρξής του, του εαυτού του. Αµέσως συµβαίνει µια αλλαγή στη σχέση του µε τη µητέρα, η οποία
στην επιστήµη της Ψυχολογίας ονοµάζεται «ρήγµα». Η
αλλαγή αυτή είναι ριζική και επηρεάζει το παιδί ανάλογα
µε τον τρόπο που τη χειρίζεται η µητέρα. Αν π.χ. εκείνη
είναι πολύ δεµένη µε το παιδί, τότε είναι πολύ πιθανό
να µη δεχτεί την τάση του για ανεξαρτησία. Συνήθως από
το 3ο έτος, τα περισσότερα παιδιά ξεπερνούν το «άγχος»
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ψυχολογια
Βοηθήστε το μικρό
«κολλητσίδα» να γίνει
πιο ανεξάρτητος.

Kάντε
κλικ!

το site του
ΑΠΟ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
όλο το 24ωρο δίπλα σας!
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0-6 μηνών
Τις πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό, το βρέφος κοιμάται
κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της ημέρας και
δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα στην ημέρα
και τη νύχτα. Επιπλέον, ξυπνάει συχνά γιατί χρειάζεται να
φάει κάθε δύο-τρεις ώρες. Υπομονή! Σύντομα θα αρχίσει
να αποκτά ένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κι αυτό θα
εξασφαλίσει περισσότερες ώρες ξεκούρασης για όλη την
οικογένεια.

Ο ύπνος είναι ό,τι χρειάζεται περισσότερο ένα νεογνό.
Κατά τη διάρκειά του, πολλαπλασιάζονται οι νευρικές
συνάψεις στον εγκέφαλό του, ενώ εκκρίνεται η αυξητική ορμόνη που θα του επιτρέψει να αναπτυχθεί και
να μεγαλώσει με εντυπωσιακούς ρυθμούς, Γι’ αυτό,
τις πρώτες εβδομάδες το μόνο που έχετε να κάνετε
είναι να ακολουθείτε τους ρυθμούς του. Σιγά-σιγά, θα
αρχίσει να κοιμάται περισσότερο κατά τη διάρκεια της
νύχτας και λιγότερο την ημέρα. Για να επωφεληθεί
στο μέγιστο από τον ύπνο, φροντίστε να…
… νιώθει ασφάλεια. Ένας καλός τρόπος για
να το πετύχετε είναι να του εξασφαλίσετε ένα όσο το
δυνατόν πιο σταθερό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις
δραστηριότητές του όσο είναι ξύπνιο, όπως για παράδειγμα να του κάνετε μπάνιο μια συγκεκριμένη ώρα και
να καθιερώσετε μερικές σταθερές συνήθειες (να του
λέτε ένα τραγουδάκι πριν το βάλετε για ύπνο κλπ.) - τα
βρέφη λατρεύουν τη ρουτίνα. Επιπλέον, προσπαθήστε
να διατηρείτε ένα ήρεμο περιβάλλον μέσα στο σπίτι.
Εάν επικρατεί εκνευρισμός, είναι βέβαιο ότι θα διαταραχθεί ο ύπνος του. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να ξεκουράζεστε κι εσείς όταν αυτό κοιμάται, ώστε να είστε πιο
χαλαρή και ήρεμη την υπόλοιπη μέρα (και νύχτα).
… μάθει να κοιμάται μόνο του. Τι πιο
όμορφο και χαλαρωτικό από ένα νεογέννητο που
κοιμάται στην αγκαλιά της μαμάς του; Όμως, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 3 μηνών, είναι καλύτερο
για εκείνο να κοιμάται στο κρεβατάκι του. Διαφορετικά, θα συνηθίσει να ακούει τη φωνή και τους
χτύπους της καρδιάς σας και να νιώθει τη ζεστασιά
του κορμιού σας προκειμένου να κοιμηθεί. Έτσι, εάν
για οποιονδήποτε λόγο ξυπνήσει τη νύχτα -κάτι που
είναι πολύ πιθανό σε αυτή την ηλικία που χρειάζεται
να θηλάζει κάθε λίγες ώρες-, θα χρειάζεται τις ίδιες
συνθήκες για να αποκοιμηθεί ξανά! Ο πιο εύκολος
τρόπος να το βοηθήσετε να μάθει να κοιμάται μόνο
του είναι να το βάζετε στην κούνια ή το καλαθάκι του,
όταν είναι έτοιμο να κοιμηθεί αλλά ακόμα ξύπνιο (θα
το καταλάβετε γιατί θα τρίβει τα ματάκια του και τα
βλέφαρα θα γίνονται πιο «βαριά»). Εάν αντιδράσει
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γκρινιάζοντας ή ανοίγοντας τα μάτια, σταθείτε κοντά
του, χαϊδέψτε το, μιλήστε του γλυκά και παραμείνετε
δίπλα του μέχρι να χαλαρώσει ξανά, αλλά φύγετε
από κοντά του πριν αποκοιμηθεί εντελώς. Και μην
ξεχνάτε ότι ποτέ δεν ξυπνάμε ένα νεογέννητο! Ακόμα
κι όταν έχουν περάσει αρκετές ώρες από το προηγούμενο γεύμα του, αφήστε το να ρυθμίσει μόνο του
το ωράριό του. Εκτός αν το μωρό σας έχει γεννηθεί
πρόωρο ή είναι λιποβαρές, οπότε θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας.
… μάθει να διακρίνει την ημέρα από
τη νύχτα. Τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του,
το εσωτερικό ρολόι του μωρού δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένο ώστε να αντιλαμβάνεται πότε είναι ημέρα
και πότε νύχτα. Βοηθήστε το να αντιληφθεί τη διαφορά, διαμορφώνοντας διαφορετικές συνθήκες
μέσα στο χώρο όπου βρίσκεται. Κατά τη διάρκεια
της ημέρας, φροντίστε τα ερεθίσματα που δέχεται
να είναι πιο έντονα, βάλτε μουσική, μιλήστε του,
παίξτε ζωηρά μαζί του και, ακόμα κι όταν κοιμάται,
αφήστε ανοιχτές τις κουρτίνες στο δωμάτιο και τους
καθημερινούς ήχους του σπιτιού να ακούγονται σε
κανονική ένταση. Αντίθετα, τη νύχτα χαμηλώστε το
φωτισμό, κάντε ησυχία και αποφύγετε την έντονη
δραστηριότητα.
... ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ Κανόνες ασφαλείας
Τα βρέφη θα πρέπει να κοιμούνται ανάσκελα ή στο
πλάι, και ποτέ μπρούμυτα. Το δωμάτιο όπου βρίσκονται να είναι δροσερό - η ιδανική θερμοκρασία είναι
18-21 βαθμούς. Κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής
του, τους χειμωνιάτικους μήνες είναι προτιμότερο να
του φοράτε υπνόσακο, αντί να το σκεπάζεται με κουβέρτες ή παπλώματα - φροντίστε τα ποδαράκια του
να είναι κοντά στα κάγκελα της κούνιας ή στο κάτω
μέρος του καλαθιού του, ώστε να μην κινδυνεύει να
γλιστρήσει και να καλυφθεί το πρόσωπό του από τα
σκεπάσματα. Τέλος, απομακρύνετε από την κούνια
του όλα τα λούτρινα παιχνίδια, μαξιλάρια και κάθε
άλλο αντικείμενο, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνα
για την ασφάλειά του.

