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v Αν	υπήρχε	ένα	καινούριο	εμβόλιο,	που	θα	μπορούσε	να	
προλαμβάνει	ένα	εκατομμύριο	ή	περισσότερους	θανάτους	
παιδιών	το	χρόνο,	και	επιπλέον	θα	ήταν	φτηνό	και	θα	μπορούσε	να	
χορηγηθεί	από	το	στόμα,	χωρίς	να	χρειάζεται	"ψυχρός"	τρόπος	
συντήρησης,	θα	ήταν	άμεση	προτεραιότητα	για	τη	δημόσια	υγεία.	Ο	
μητρικός	θηλασμός	μπορεί	να	πετύχει	αυτό	το	στόχο	και	ακόμα	
περισσότερα,	χρειάζεται	όμως	τη	δική	του	"θερμή	αλυσίδα"	
υποστήριξης,	δηλαδή	σωστή	καθοδήγηση	των	μητέρων	να	
αποκτήσουν	αυτοπεποίθηση	και	να	προστατευθούν	από	βλαπτικές	
πρακτικές.	Αν	αυτή	η	"θερμή	αλυσίδα"	υποστήριξης	έχει	χαθεί	από	
τον	πολιτισμό	μας	ή	έχει	διαφοροποιηθεί	λανθασμένα,	τότε	θα	
πρέπει	να	αποκατασταθεί	και	να	εφαρμοστεί	από	τους	
επαγγελματίες	υγείας."	

A	warm	chain	for	breastfeeding.	Lancet.	1994





Κυψελίδες

Γαλακτοφόροι	
πόροι

Γαλακτοφόρος
λήκυθος

Θηλαία	άλως

Γαλακτοφόρος	πόρος

θηλή

Αδενες
montgomery

Υποστηρικτικό	 λίπος	και	
ιστός

v Κατά	την	διάρκεια	 της	εγκυμοσύνης:
ο	μαστός	αναπτύσσεται,	μεγαλώνει								
σε	μέγεθος	και		προετοιμάζεται	για	το	
μελλοντικό	του	ρόλο	που	είναι	η	
διατροφή	του	βρέφους	αρχίζοντας	να	
παράγει	πρωτόγαλα	από	τη	16η
εβδομάδα	κύησης.
v Το	μέγεθος	του	στήθους	δεν έχει	

σημασία	στον	θηλασμό.
v Δεν	χρειάζεται	χρήση	αλοιφών,	

οινοπνεύματος	ή	άλλων	
σκευασμάτων	στις	θηλές.

v Δεν	κάνουμε	μαλάξεις στις	θηλές,	
γιατί	παράγεται	οξυτοκίνη και	μπορεί	
να	προκληθεί	έναρξη	τοκετού.



υπΠρολακτίνη
και	
οξυτοκίνη

Υπόφυση	εγκεφάλου

Παραγωγή	
και	
απελευθέρω
ση	γάλακτος

Ερέθισμα	
από	θηλασμό



1)	ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ

§ Ελέγχει	τηνπαραγωγή	γάλακτος	
από	τις	κυψελίδες

§ Αρχίζει	να	δρα	μετά	τον	τοκετό.
§ Εκκρίνεται	σε	κάθε	θηλασμό	(30’),	

προετοιμάζοντας	το	γάλα	για	τον	
επόμενο.

§ Όσο	πιο	συχνοί	είναι	οι	θηλασμοί,	
τόσο	μεγαλύτερη		ποσότητα	
προλακτίνης και	αρα και	γάλακτος
παράγεται.

§ Χρειάζονται	30-40	ώρες	μετά	τον	
τοκετό	για	να	παραχθεί	μεγάλη	
ποσότητα	γάλακτος.

§ Δυνατή	η	παραγωγή	γάλακτος	για	
το	λιγότερο	2	μωρά!

2)	ΟΞΥΤΟΚΙΝΗ

§ Ελέγχει	τηνροή	του	γάλακτος
§ Προκαλεί	σύσπαση	των	μυικών

ινών	γύρω	από	τις	κυψελίδες,	ροή	
γάλακτος	στους	πόρους	
(αντανακλαστικό	οξυτοκίνης)

§ Παράγεται	κατά	τον	θηλασμό,	κατά	
την	οπτική	και	φυσική	επαφή με	το	
μωρό	και	ακούγοντας	το	κλάμα	του

§ Ορμόνη	της	μητρότητας,	προάγει	
το	δέσιμο, την	αγάπη,	την	
τρυφερότητα

§ Αναστέλλεται	προσωρινά	από	
πόνο,	άγχος

§ Προάγει	ταυτόχρονα		τη	σύσπαση	
της	μήτρας



Feedback	Inhibitor	of	Lactation	
(FIL)

• Η	παραγωγή	του	γάλακτος	ελέγχεται	
&	τοπικά

• FIL:	συστατικό	του	γάλακτος	που	
μειώνει	ή	αναστέλλει	την	
περαιτέρω	παραγωγή	γάλακτος	στο	
«γεμάτο»	στήθος

• Οι	συχνοί	θηλασμοί,	αδειάζουν τους	
μαστούς	&	εκείνοι	παράγουν	
περισσότερο	γάλα.
Αν	το	στηθοςμένει γεμάτο	και	δεν	
αδειάζει,αναστέλλεται η	παραγωγή	
γάλακτος.



v Η	μητέρα		πρέπει	να	ενημερώνεται	για	το	θηλασμό		στη	διάρκεια	
της	εγκυμοσύνης	και	να	προετοιμάζεται	ψυχολογικά.

v Στο	Ιατρικό	Διαβαλκανικό	Κέντρο,	παρέχονται	μαθήματα	
ψυχοπροφύλαξης,	όπου	έγκυες	28-32	εβδομάδων	
προετοιμάζονται	για	τον	τοκετό	και	το	θηλασμό.	



v Τα	τελευταία	χρόνια	τα	
μαιευτήρια	κάνουν	
προσπάθειες	να	γίνουν	
φιλικά	προς	τα	
βρέφη(φιλικά	προς	το	
θηλασμό).

v Στο	Ιατρικό	Διαβαλκανικό	
καταβάλλουμε	προσπάθεια,	
όταν	οι	συνθήκες	το	
επιτρέπουν,	να	
προωθήσουμε	τον	
αποκλειστικό	θηλασμό	στο	
Μαιευτήριο,	καθώς	και	τη	
χορήγηση	μητρικού	
γάλακτος	στα	νεογνά	της	
Μονάδας	Εντατικής	
Νοσηλείας	Νεογνών	
(ΜΕΝΝ).



1. Γραπτή	πολιτική	
θηλασμού	στο	
Μαιευτήριο

2. Εκπαίδευση	προσωπικού
3. Ενημέρωση της	εγκύου	

για	τα	οφέλη	του	
θηλασμού

4. Παροχή	βοήθειας	για	
έναρξη	θηλασμού		την	
πρώτη	ώρα	μετά	τον	
τοκετό

5. Εκπαίδευση	στην	τέχνη	
του θηλασμού- διατήρηση	
γαλουχίας

6. Λήψη	μόνο	μητρικού	
γάλακτος	,όχι	άλλων	
υγρών, εκτός	ειδικών	
ιατρικών	λόγων

7. Rooming	in (συνδιαμονή
μητέρας	νεογνού)

8. Απεριόριστος	και	χωρίς	
ωράριο	θηλασμός

9. Όχι πιπίλες	ή	μπιμπερό
10. Παραπομπή σε	ομάδες		

υποστήριξης θηλασμού	
μετά	το	εξιτήριο



• Έναρξη	θηλασμού	αμέσως	μετά	
τη	γέννηση

• Skin	to	skin	contact	(επαφή	
δέρμα	με	δέρμα)την	πρώτη	ώρα	
ζωής.

• Εξασφαλίζει	τη	διατήρηση	
σταθερής	θερμοκρασίας,	
σφύξεων και	επιπέδου	σακχάρου	
στο	αίμα.

• Πολύ	μεγαλύτερες	πιθανότητες	
να	θηλάσουν	αποκλειστικά.



vΠαραμονή	της	μητέρας	με	το	μωρό	της	όλο	
το	24ωρο	στο	Μαιευτήριο.

Øπλεονεκτήματα:
vΗ	μητέρα	γνωρίζει	το	μωρό	της	καλύτερα
vΘηλάζει	το	μωρό	με	τα	πρώτα	σημάδια	
πείνας

vΔιευκολύνεται	η	εγκατάσταση	αποκλειστικού
θηλασμού

vΑποκτά	αυτοπεποίθηση	για	τη		φροντίδα	του
μωρού	,όντας		ακόμα	σε	ασφαλές	περιβάλλον.



Ø Όσο	πιο	συχνά	θηλάζει,	τόσο	περισσότερο		γάλα	
παράγεται,	τόσο	περισσότερο	καλύπτονται	οι	
ανάγκες	του..

Ø Θηλάζει	όσο	συχνά	θέλει..	
Ø Όταν	χορτάσει	τότε	αφήνει	το	μαστό	μόνο	του	
Μην	αλλάζετε	μαστό	πιο	γρήγορα	από	15-20’ ..

Ø Τον	πρώτο	καιρό	συνήθως	χρειάζεται	να	θηλάσει	
και	από	τους	2 μαστούς για	να	ικανοποιηθεί..

Ø Κατόπιν	μπορεί	να	θηλάζει	ένα	στήθος	τη	φορά.
Ø Μικρά	και	συχνά	διαλλείματα	κατά	τη	διάρκεια	
του	θηλασμού	σε	ολιγοβαρή μωρά.



v Αποκλειστικός θηλασμός	έως	6
μηνών	(εισαγωγή	στερεών	
τροφών	στη	διατροφή	του	
βρέφους).

v Συνέχιση	θηλασμού	ως	τον	2ο
χρόνο	ζωής	ή	και	μετά

v Σε	περίπτωση	πρόωρου	
τοκετού	και	αναγκαστικού	
αποχωρισμού	από	το	μωρό	
τους	οι	μητέρες	να	
εκπαιδεύονται	στη	διατήρηση	
της γαλουχίας



v Πρέπει	να	ακολουθείτε	μια	ισορροπημένη	υγιεινή	
διατροφή	που	να	περιέχει	ασβέστιο,	σίδηρο	και	
άφθονα	υγρά.

v Χρειάζεστε	περίπου2000	θερμίδες/ημέρα

v Περιορίστε:
v Καφεΐνη (πχ.	Καφές,	 τσάι,	αναψυκτικά	τύπου	cola,	

ενεργειακά	ποτά):	όχι	παραπάνω	από	2	φλυτζάνια την	
ημέρα	και	πάντα	αμέσως	μετά	το	θηλασμό.

v Αποφυγή	αλκοόλ.

v Αποφυγή	καπνίσματος	και	αποφυγή	έκθεσης	του	
μωρού	σας	στο	παθητικό	κάπνισμα.

v Δεν	υπάρχει	επιστημονική	τεκμηρίωση	για	αποφυγή	
οσπρίων	και	λαχανικών.



¡ Πανω από	200	γνωστά	συστατικά
¡ Νερό,
¡ πρωτεΐνες,
¡ υδατάνθρακες,
¡ λίπη,
¡ νουκλεοτίδια,
¡ βιταμίνες,
¡ μέταλλα,
¡ Ένζυμα,
¡ Αυξητικοί	παράγοντες,
§ Ζωντανά	κύτταρα,
¡ ανοσοσφαιρίνες,(sIgA)
¡ Πρωτεΐνες	με	δράση	εναντίον	των	

ιών	μικροβίων	και	παρασίτων

Ø ΑΛΛΑΖΕΙ	ΣΥΝΕΧΩΣ	ΣΥΣΤΑΣΗ		
ΑΝΑΛΟΓΑ	ΜΕ	ΤΙΣ	ΑΝΑΓΚΕΣ	ΤΟΥ	
ΜΩΡΟΥ	ΣΑΣ	ΚΑΙ	ΜΥΡΩΔΙΑ	ΚΑΙ	
ΓΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΑ	ΜΕ	ΤΗ	
ΔΙΑΤΡΟΦΗ	ΣΑΣ



Διαφέρει	ανάλογα	με:

v Το	στάδιο	της	γαλουχίας

1. πρωτόγαλα:		πριν	τη	γέννηση	ως	3 μέρες	μετά
2. μεταβατικό	γάλα:		ως	10η -14η μέρα
3. ώριμο	γάλα:		μετά	τη	14η μέρα

Σταδιακή	αύξηση	ποσότητας	γάλακτος.

v Την	ώρα	της	μέρας
μεγαλύτερη	περιεκτικότητα	σε	λίπος τις	πρωινέςώρες

v Την	αρχή	και	το	τέλος	του	γεύματος
πιο	λιπαρό &	χορταστικό &	υπναγωγό	&	βιταμίνη	Κ	: στο	τέλος







• Πυκνό ,λιπαρό γάλα,	με	πολλή	
πρωτείνη και	βιταμίνες

• Λειτουργεί	σαν	προστατευτική	
επίστρωση	του	εντέρου
Πλούσιο	σε	:	αντι- φλεγμονώδεις	
πρωτεΐνες,	αντισώματα	και	λευκά	
αιμοσφαίρια	

• Καθαρτική	δράση,	βοηθά		στην	
αποβολή	του	μηκωνίου

• Καλύπτει,	παρά	τη	μικρή	ποσότητα	του	
(40-50ml)	,	τις	ανάγκες	του	νεογνού	τις	
πρώτες	μέρες	ζωής.



• Τροποποιημένο	
αγελαδινό	γάλα
(Πιθανή η	αλλεργία στην	

πρωτεΐνη		του	αγελαδινού	
γάλακτος)
• Πιο	δύσπεπτο	(4	ώρες)
• Πιο	σκληρά	κόπρανα
• Δεν	περιέχει	:	
• ζωντανά	κύτταρα,	
αντισώματα,	 	
νευροτροφικούς
παράγοντες,	ορμόνες,	
ένζυμα,	





¡ Το	γάλα	κάθε	θηλαστικού	είναι	κατάλληλο	για	το	
συγκεκριμένο	είδος	περιέχοντας	σε	αυξημένη	
ποσότητα	το	συστατικό	που	εξυπηρετεί	την	
επιβίωση	του

¡ Φώκια:πολύ	λίπος(για	προστασία	από	το	κρύο)
¡ Αγελάδα : πολύ	ασβέστιο	και	πρωτείνη
(για	ταχεία	ανάπτυξη	μυών	και	οστών	στα									

μοσχαράκια)
¡ Άνθρωπος : ουσίες(	για	την	ταχεία	ανάπτυξη	του	
εγκεφάλου).

¡ Το	μητρικό	γάλα	είναι	η	ιδανική	τροφή	για	το	
μωρό	του	ανθρώπου.



¡ Ελάττωση	πιθανότητας	αιμορραγίας	αμέσως		
μετα τον	τοκετό

¡ συναισθηματική	πληρότητα,	ισχυρό	δέσιμο
με	μωρό	της,	μεγαλύτερη	αυτοεκτίμηση

¡ λιγότερο	πιθανό	να	κακοποιήσουν,	
εγκαταλείψουν	η	να	δυσανασχετούν	με	το	
μωρό

¡ βοηθά	στον	έλεγχο	σωματικού	βάρους
¡ αντισύλληψη για	περίπου	6	μήνες(98%)
¡ πρακτική ευκολία	τη	νύχτα,	στα	ταξίδια,	στις	

εξόδους.

¡ μικρότερη	επίπτωση	καρκίνου	μαστού	&	
ορισμένων	μορφών	καρκίνου	ωοθηκών,

¡ -λιγότερη	οστεοπόρωση	και	κατάγματα	
ισχίου	σε	ηλικία	>65 ετών.



-ισορροπημένη	θρέψη επακριβώς	για	τις	ανάγκες	του
-εύπεπτο,	ελαφρά	διαφορετική	γεύση- βελτίωση	αισθητηρίου	γεύσης
-συναισθηματική		ανάπτυξη
-ανάπτυξη	εγκεφάλου,	αύξηση	δείκτη	ευφυΐας
-λιγότερα	ορθοδοντικά	 προβλήματα

-ανοσολογική	προστασία	:	προσφορά	αντισωμάτων	(παλαιές	&	νέες	λοιμώξεις)	,λευκών	
αιμοσφαιρίων	και	προστατευτικών	παραγόντων
-προστασία	από	λοιμώξεις	αναπνευστικού	και	μέση	ωτίτιδα
-προστασία	&	ωρίμανση γαστρεντερικού	συστήματος
- όρασης

-μικρότερη	επίπτωση	νεανικού	σακχαρώδους	διαβήτη	
,υψηλής	χοληστερόλης
-λευχαιμιών,	ορισμένων	αλλεργιών, άσθματος	
,ρευματολογικών	νοσημάτων
-κατάλληλο	 για	τα	πρόωρα	 νεογνά	
(εγκέφαλος,	ΝΕΚ,	όραση)	
-μικρότερη	επίπτωση	SIDS





v Τα	μωρά	που	θηλάζουν	είναι	πιο	ήρεμαμωρά
Δεν	χρειάζεται	να	αποχωρίζονται	τη	μητέρα	τους	όταν	αυτή					
είναι	άρρωστη
v Η	κάθε	μητέρα	παρέχει	το	μητρικό	γάλα	που	είναι	κατάλληλο	

για	το	δικό	της	μωρό...,διαφορετικό	για	το	πρόωρο
,διαφορετικό	για	το	τελειόμηνο.

v Υπάρχει ,ακόμη,	διαφορά	μεταξύ	γάλακτος	για	αγόρια και	
κορίτσια.



Ø Στον	οικονομικό	
προϋπολογισμό	της	
οικογένειας

¡ σίτιση	2 ετών	με	γάλα	σκόνη:	5.000
ευρώ

Ø Στον	οικονομικό	
προϋπολογισμό	του	κράτους

¡ εξοικονόμηση	2.000 ευρώ	ανά	
βρέφος,	λόγω	της	προστασίας του	
θηλάζοντος	βρέφους	από	πνευμονία
(27%),	γαστρεντερίτιδα (53%),	
αλλεργία στο	γάλα	της	αγελάδος
(79%)	

¡ αποφυγή	παχυσαρκίας,	άρα	
θνησιμότητας	ενηλίκων



ü Η	μητέρα	να	υποστηρίζει	την	
πλάτη	και	η	θέση να	είναι	
αναπαυτική.

ü Να	έρχεται	το	μωρό	στο	
στήθος	και	όχι	το	στήθος	στο	
μωρό.

ü Ο	κορμός,	ο	αυχένας	και	το	
κεφάλι	του	μωρού	να	
βρίσκονται	σε ευθεία	γραμμή	
και	η	κοιλιά	του	απέναντι	από	
την	κοιλιά	της	μητέρας

ü Η	ιδανική	στιγμή	να	θηλάσει	
είναι	όταν	εμφανίσει	τα	
αρχικά	σημάδια	πείνας.



Το	μωρό	έχει	πιάσει	σωστά	τη	θηλή	όταν:

ü Το	στόμα	του	μωρού	είναι	καλά	ανοιχτό.
ü Η	θηλή		αλλά	και	μέρος	της	θηλαίας	άλω	βρίσκονται	μέσα	στο	στόμα του.
ü Μεγαλύτερο	μέρος	της	θηλαίας	άλω	είναι	ορατό	πάνω	από	το	στόμα	του	

μωρού	παρά	από	κάτω.
ü Το	κάτω χείλος	είναι	γυρισμένο	προς	τα	έξω.
ü Τα	μάγουλα	είναι	στρογγυλά	και	φουσκωμένα.
ü Το	πηγούνι του	ακουμπά	πάνω	στο	στήθος.





θέση	αντίστροφης	
αγκαλιάς	

θέση	(μπαλας)	
rugby

κλασική	θέση

ξαπλωτή	θέση



§ Διαμορφωτές	θηλών	στην	
εγκυμοσύνη.

§ Σωστή	σύλληψη	της	θηλαίας	άλω.
§ Νιπλέττα η	θήλαστρο	πριν	το	

θηλασμό	για	να	εκταθεί	η	θηλή.
§ Οι	ψευδοθηλές καλό	είναι	να	

αποφεύγονται	για	παρατεταμένη	
χρήση	(σύγχυση	θηλών)



§ Πληγωμένες	θηλές:	είναι	ένα	συνηθισμένο	πρόβλημα,	
που	τις	περισσότερες	φορές	δημιουργείται	από	την	κακή	
σύλληψη	της	θηλής από	το	μωρό.	Αντιμετωπίζεται	με	τη	
διόρθωση	της	θέσης	θηλασμού	και	της	σύλληψης	της	
θηλής.	Δεν	περιορίζουμε	το	θηλασμό!

Ανακούφιση	από	τον		πόνο	και	γρηγορότερη	επούλωση		
μπορούν		να	προσφέρουν:

1. Ανετα και	βαμβακερά	ρούχα	ή	και	καθόλου	μπλούζα	στο	
μεσοδιάστημα	των	θηλασμών	για	στέγνωμα

2. Ήπια	ξηρή	θερμότητα	(σεσουάρ)
3. Χρήση		«κοχυλιών»αντί	επιθεμάτων	στα	

μεσοδιαστήματα	των	θηλασμών,	σε	περίπτωση	
αυξημένης	ροής	γάλακτος.

4. Επάλειψη	της	θηλής	με	μητρικό	γάλα	στο	τέλος	κάθε	
θηλασμού.

5. Κρέμες	που	επιταχύνουν	την	επούλωση	των	θηλών	πχ.	
λανολίνη

Για	να	αφήσει	το	μωρό	το	στήθος	
γλιστράμε	το	μικρό	μας	δάκτυλο	στο	
στόμα	του	για	να	αφήσει	τη		θηλή

2.Πληγωμένες θηλές



¡ Υπερφόρτωση	μαστών:
αποτελεί	μία	από	τις	πιο	
συχνές	δυσκολίες	στο	
θηλασμό

¡ συνήθως	το	3ο – 4ο 24ωρο,	
αν	το	γάλα	δεν	αδειάζει	
επαρκώς,	προκαλείται	
συμφόρηση	και	οίδημα	και	το	
στήθος	είναι	πρησμένο,	
κόκκινο,	το	δέρμα	τεντωμένο	
και	προκαλείται	έντονη	
ενόχληση.	



Ορισμένα	μέτρα	που	προσφέρουν	ανακούφιση	είναι	τα	εξής:

1. Συχνοί	θηλασμοί	ώστε	να	αδειάζει	το	στήθος.
2. Ελαφρύ	μασάζ	πριν	το	θηλασμό,	για	να	αποσυμφορηθεί	

η	περιοχή	γύρω	από	τη	θηλή.	Αυτό	θα	διευκολύνει	το	
μωρό	να	πιάσει	καλύτερα.

3. Άντληση κάποιας	ποσότητας	γάλακτος	με	το	χέρι	πριν	το	
θηλασμό	ώστε	να	γίνει	πιο	εύκολη	η	σύλληψη	της	θηλής	
από	το	μωρό.

4. Ζεστό	ντους	ή	κομπρέσες	στο	στήθος	πριν το	θηλασμό	
για	να	διευκολυνθεί	η	ροή	του	γάλακτος.

5. Κρύες κομπρέσες	στο	στήθος	μετά	το	θηλασμό.
6. Σε	περίπτωση	υπερφόρτωσης,	αποφυγή	λήψης	

συμπληρωμάτων	διατροφής	για	την	ενίσχυση	παραγωγής	
γάλακτος	πχ.	μαγιά	μπύρας.	

7. Παρακεταμόλη.



Επί	μαστίτιδας (κόκκινος,	επώδυνος	μαστός,	με	
θερμοκρασία	σώματος	>	38C,κακουχία),
ο	θηλασμός	πρέπει	να	συνεχίζεται,	ακόμα	και	αν	η	
μητέρα	παίρνει	αντιβίωση	(πρέπει	να	επιλέγεται	
κατάλληλο	αντιβιοτικό).	

Προσωρινή	διακοπή	θηλασμού	γίνεται	μόνο	από	τον	
πάσχοντα	μαστό	σε	περίπτωση	ρήξης	αποστήματος	
.

.





Εκτόςψυγείου
(16-29°C

Σε
θερμομονωτική	
τσάντα	με	
παγοκύστεις
(15°C)

Στη	
συντήρηση
(0-4)°C

Στην	κατάψυξη
(_4	ως	_20°C)

Φρέσκο
γάλα

3-4	ώρες Ως	24	ώρες 2-4	ημέρες Βέλτιστη	διάρκεια	
3	μήνες
Μέγιστη	διάρκεια	
6	μήνες

Αποψυγμένο	
γάλα

Λίγες ώρες ; 24	ώρες Ποτέ	δεν	το	
καταψύχουμε	ξανά



Calma

SNS
(Συμπληρωματικό	
σύστημα	
γάλακτος)

SoftCup Advanced	Cup	Feeder

Κύπελλο	σίτισης	νεογνών

Σύριγγα



• Οι	Ελληνίδες	έχουν	θέληση	για	
θηλασμό

• Από	2010 &	μετά	εμφανής	στροφή	
στο	θηλασμό

• Το	88% των	ελληνίδων	ξεκινά
θηλασμό

• Το	41% θηλάζει	αποκλειστικά	από	
την	1η μέρα

• Τον	πρώτο	μήνα	θηλάζει	το	20,7%
• Τον	τρίτο μήνα	το	11,1%
• Τον	έκτο	μήνα	το	0,9%

• Στο	27%	των	τοκετών	μόνο,
• αρχίζει	ο	θηλασμός	τα	πρώτα	3’



Ø Η	μέλλουσα	μητέρα	έχει	το	δικαίωμα	να	
ενημερωθεί	σωστά,	και	να	επιδιώξει	να	
επιτύχει	τον	αποκλειστικό	θηλασμό του	
μωρού	της

Ø Είναι	υποχρέωση	όλων	μας	να	τη	
στηρίξουμε	από	όποιο	ρόλο	έχουμε	πλάι	
της- συγγενείς,	φίλοι,	επαγγελματίες	
υγείας,εργοδότες.

Ø Ο	θηλασμός	είναι	μία	τέχνη	που	τη	
μαθαίνουμε	και	απαιτεί	προσπάθεια	και	
αφοσίωση

Ø Η	χορήγηση	μητρικού	γάλακτος	για	όσο	
διάστημα	και	με	όποιον	τρόπο,	παρέχει	
οφέλη	στο	νεογνό,	στο	βρέφος	και	το	
παιδί	μας,	που	το	βοηθούν	σε	όλη	του	τη	
ζωή…






