Dejstva o

Novorojen~ek potrebuje

dojenju

Dojenje

samo troje. Toplino

naravna pot

materinega naro~ja,

Mama
n
•

Za dojenje ne potrebuje ni~esar.
n
• Dojenje zmanj{uje
tveganje za raka na
jaj~nikih in dojki ter
osteoporozo.

hrano iz njenih prsi in
ob~utek varnosti.
Dojenje zadovoljuje vse.
– Grantly Dick-Read, dr. med.,
iz knjige Childbirth Without Fear, 1955

n
•

Ob dojenju po porodu
hitreje shuj{a.
n
• Ker ima prsi in naro~je
vedno s seboj, je
potovanje z dojen~kom
enostavno.

Dojen~ek
n
•

Dojenje dojen~ku
omogo~a najbolj{i
možni za~etek.
n
• Materino mleko je
edina hrana, ki povsem
zadovolji dojen~kove
potrebe.
n
• Dojeni otroci imajo
bolje razvit živ~ni
sistem in možgane.

Na{e poslanstvo je s podporo mama–
mami, spodbudo, informacijami in
izobraževanjem pomagati materam
po svetu, da bi dojile svoje otroke, ter
prispevati k bolj{emu razumevanju
dojenja kot pomembnega elementa

Družina

v zdravem razvoju dojen~ka in matere.
n

Ali ste vedeli,

n

Doje~e mame in dojeni
otroci so bolj zdravi.
Star{i imajo ve~ ~asa za
družino.

za vas in va{ega

dojen~ka?

n

Materino mleko je
brezpla~no, zato
družina privar~uje.

Okolje

kako neprecenljivo je dojenje

www.dojenje.net

•n Dojeni otroci imajo
manj alergij.
•n Dojenje otroke {~iti
pred {tevilnimi boleznimi, kot so driska,
vnetja dihal in u{es,
ter tudi v razvitem
svetu zmanj{uje
umrljivost otrok.
n
• Dojeni otroci imajo
vi{ji IQ.

Dojenje je okolju prijazno:
n Brez

oglji~nega odtisa.
in transport
nista potrebna.

n Embalaža

n Prispeva

k ohranjanju
naravnih virov.
n Ne onesnažuje.

Pogosta

vpra{anja
Kako

Kako
naj vem, da
dojen~ek dobiva
dovolj mleka?

pogosto

naj dojim?

Kako naj

^

e dojen~ek pridobiva
na teži, raste, se
razvija ter je aktiven
in živahen, dobiva dovolj
mleka.

Kako naj

ohranim

Kako
za~eti z

N

ovorojen~ki se obi~ajno dojijo
vsaj 10- do 12-krat v 24 urah.
Podojev ne omejujemo.

dovolj
mleka?

gosto
hrano?

P

ribližno na polovici prvega leta otrok pokaže, da
je pripravljen na uvajanje goste hrane. Sedi, refleks
izplazenja jezi~ka izzveni, sposoben je prijeti hrano,
jo nesti v usta, prežve~iti oz. pogoltniti, ne da bi se mu
pri tem zaletelo, in se~i po novem grižljaju.

Kaj pa,
~e

pove~am

koli~ino mleka?

P

ogosto dojite (vsaj na 2
uri), pri vsakem podoju
ponudite obe dojki,
izogibajte se stekleni~kam,
dodatkom, dudam in se
prepri~ajte, da je dojen~ek
pravilno pristavljen.

^

im pogosteje otrok
u~nkovito sesa,
ve~ mleka se tvori.

zbolim?
Naj z dojenjem
nadaljujem tudi
po vrnitvi v

službo?

V

sekakor! Mal~ku z dojenjem poleg dragocenih
za{~itnih snovi dajete
tudi ob~utek varnosti.

B

olezni, pri katerih mama ne sme dojiti, so redke. Pri
lažjih boleznih (npr. prehladu, gripi, ~revesnih virozah,
angini) je priporo~ljivo dojiti, saj va{e mleko vsebuje
protitelesa, ki varujejo tudi dojen~ka. Ker boste potrebovali
ve~ po~itka, se z dojen~kom lahko za nekaj dni preselite
v posteljo. Ve~ina zdravil je združljivih z dojenjem.

Kaj pa pristavljanje?

Kako

namestiti

dojen~ka med
dojenjem?

Pred dojenjem se vedno udobno namestite. Preizkusite razli~ne položaje
in izberite tistega, ki vama z dojen~kom najbolj ustreza. Predvsem v
prvih dneh in tednih si hrbet, ramena in roke oz. komolce podprite z
blazinami, da boste lažje držali dojen~ka, ki naj bo proti vam obrnjen
s celim telesom, tako da mu ne bo treba obra~ati glave.

Kako

pristaviti

dojen~ka?

V prvih dneh po porodu se privajamo
na novo življenje in u~imo nove
spretnosti: dojenja. Pri tem vam bodo
v pomo~ naslednje informacije:

Spro{~eno dojenje pomeni,
da se z dojenčkom udobno
namestite v mirnem okolju
ter tako spodbudite svoj in
dojenčkov naravni instinkt po
dojenju.

n
• Udobno se namestite. Po potrebi si z blazinami podprite hrbet
in roke.
n
• Dojenčka stisnite k sebi, da bo s telesom obrnjen proti vam in
mu ne bo treba obračati glave. (Usta in nos morata biti nasproti
bradavice.)
n
• Z bradavico se nežno dotaknite otrokovih ust, da jih bo na široko
odprl. Dojenček se na trepljanje ali rahlo dotikanje naravno
odzove tako, da na široko odpre usta (ob intenzivnejšem
dotiku jih ne).
n
• Ko dojenček odpre usta, glavico pa ima nagnjeno nekoliko
nazaj in nos v višini bradavice, ga pristavite. Na dojko naj se
najprej nasloni z bradico, tako da bo s spodnjo čeljustjo pokril
večji del dojke kot z zgornjo.
n
• Bradavica naj bo usmerjena proti njegovemu nebu.
n
• Če je otrok v položaju zibelke, mu z dlanjo ali podlahtjo podprite hrbet, da se bo še bolj prisesal in bo bradavica globlje v ustih.
n
• Če vam je udobno in se dojenček učinkovito doji, je pristavljen
pravilno.

• Dojenček prične dajati subtilne n
• Dojenje bo veliko lažje, če se
• Če ponudite dojko sedaj, se bo n
n
znake, da se želi dojiti: pod
boste nemudoma odzvali na
verjetno prisesal nežno in z lahkoto.
• Ko postaja vedno bolj lačen, se
zaprtimi vekami premika oči, n
dojenčkove zgodnje znake.
njegovo telo in usta napnejo. n
z vekami zatrepeta, še preden
• Ne čakajte na občutek polnih
Hitro diha ali začne jokati.
odpre oči, roke pomika proti
prsi. Takrat se tvorba mleka
n
• Jokajoč dojenček se pristavi
ustom, odpira usta.
namreč že upočasni.
n
• Potem prične z očitnejšimi
• Dojenje lahko ponudite, kadarveliko težje. Jok je pozen znak n
signali: z odprtimi usti se obrača
koli želite, čeprav dojenček tega
lakote. Dojenčka najprej umirite,
proti prsim in se nežno oglaša.
preden ga poskušate nahraniti.
ne zahteva.

Dojenje ne sme boleti.
Če v prvih tednih pri
pristavljanju čutite več
kot le rahlo nelagodje ali
bolečino, poiščite pomoč pri
pristavljanju. Če dojenček ni
dobro pristavljen, korigirajte
položaj na dojki in ga ne
odstavljajte, saj bi se ob
tem bolečina najverjetneje
še okrepila in dojenček
razjezil. Več o tem preberite
v nadaljevanju.

Kako
vemo, da je
~as za
dojenje?

Položaj zibelke

Dojenje ob strani

1. Dojenčka vzemite v naročje,
tako da ga boste podpirali z
roko na tisti strani, kjer se bo
dojil. Če bo sesal na desni, bo z
glavico naslonjen na vašo desno
podlaht, noge pa bo imel na
vaši levi.
2. Proti vam naj bo obrnjen s
celim telesom, noge pa tesno
privijte k sebi.
3. Dobro ga držite, tako da bo z
glavico počival na vaši podlahti.
Nos naj bo v višini bradavice in
glava nagnjena nekoliko nazaj.
Najprej naj se pristavi z brado.
S spodnjo čeljustjo naj pokriva
večji del kolobarja kot z zgornjo .
4. Z drugo roko podprite dojko,
in sicer čim dlje od bradavice
in dojenčkovih ust, s prsti v
obliki črke U (nad in pod dojko
oz. ob straneh). Izogibajte se
škarjastemu prijemu.

1. Dojenčka položite pod roko.
2. Z drugo roko podprite dojko.
Če boste dojili na desni strani,
dojko podprite z levo roko, tako
da bo palec zgoraj in proč od
bradavice, ostali prsti pa spodaj.
3. Dojenčkovo glavico podprite
tako, da se z dlanjo dotikate
zgornjega dela hrbta (ne glave),
in sicer s palcem za enim ušesom
in ostalimi prsti za drugim.
4. Dojenček naj poleg vaše
podlahti počiva na blazini.
Naslonjala ali stene pa naj se
dotika z boki in ne s podplati,
sicer se bo odrival.
5. Dojenček naj bo nameščen
dovolj visoko in tako daleč nazaj,
da bo dojka neposredno pred
njegovimi usti. Glava, vrat in boki
morajo biti poravnani. Bodite
pozorni, da bo dojko zlahka
dosegel in se z bradico ne bo
dotikal svojega prsnega koša.

Dojenje leže
1. Dojenčka položite tako, da
bosta obrnjena drug proti
drugemu. Pod glavo, za hrbet,
med ali za kolena namestite
blazine, da vam bo udobno. V
bližini pripravite zvito brisačo
ali odejico.
2. Dojenčkove noge naj bodo tik
ob vašem telesu, glavica pa rahlo
proč od prsi, tako da bo nosek
poravnan z bradavico. (Vajini
telesi naj tvorita črko V.)
3. Naslonite se na blazino za vami,
tako da se bradavica spodnje
dojke ne bo dotikala površine
in bo v višini dojenčkovih ust.
4. S prosto roko podprite
dojenčkov zgornji del hrbta in mu
tako pomagajte pri pristavljanju.
Pazite, da pri tem ne boste
pritiskali na glavico.
5. Pristavljenega dojenčka
podprite z zvito brisačo ali
odejico.

1. Dojenčku najbolj koristi
kožni stik, zato ga po možnosti
v plenički ali golega položite na
gol prsni koš.
2. Na postelji ali kavču se
namestite v polsedeči položaj
in poskrbite za dobro oporo. Ko
dojenčka položite na prsni koš,
bo s pomočjo gravitacije ostal v
tem položaju.
3. Dobro si podprite glavo
in ramena. Dojenček naj se s
sprednjim delom telesa tesno
prilega vašemu trupu oz.
prsnemu košu.
4. Ker boste naslonjeni nazaj, bo
dojenček lahko počival na vas,
v kateremkoli položaju želite.
5. Dojenčkova lička naj bodo v
bližini prsi.
6. Dojenčku običajno ni treba
pomagati, da doseže svoj cilj.
Vse, kar potrebuje, je čas.
7. Po želji dojko lahko tudi
podpirate.
8. Sprostite se in uživajte.

Kako vemo, da dojen~ek Ne glejte na uro, raje Dojeni otroci se hranijo Pri poskoku v rasti se Dojen~ki se ne dojijo samo
dojen~ek doji pogosteje.
zaradi lakote.
opazujte dojen~ka!
pogosteje.
dobiva mleko?

Kaj
storiti, da bo

dovolj

Za uspe{no dojenje in dobro po~utje mame
in otroka je dober za~etek klju~nega pomena.
Poleg podpore so zelo pomembne tudi to~ne
informacije glede naravnih oz. normalnih
vzorcev dojenja, predvsem pristavljanja. ^e je
dojen~ek dobro pristavljen, bo dobil dovolj mleka,
materino telo pa bo proizvajalo zadostne koli~ine in
dojenje bo prijetna izku{nja za oba.

mleka?

Dojen~ek naj bo deležen ~im ve~ kožnega stika z
materjo in naj ima dostop do prsi takoj po porodu.

Dojen~ek naj ne bo lo~en
od mame.

Zelo pomembno je, da imata mati in dojenček takoj po porodu
priložnost nemotenega spoznavanja in navezovanja. Večina
dojenčkov se je sposobna sama priplaziti z maminega trebuha do
prsi in se prisesati. Nekateri otroci za to potrebujejo nekaj minut,
drugi uro ali dlje. Pomembno je, da ima dojenček dovolj časa in
miru. Dojenčki, ki se pristavijo sami, imajo namreč najmanj težav
pri dojenju, poleg tega pa se materi pri tem ni treba naprezati
in lahko počiva.

Pogosto slišimo, da mora mama
počivati, zato dojenčka odnesejo. Ni
dokazov, da bi bila mama, ki je ločena
od dojenčka, bolj spočita. Nasprotno.
Mama, ki je z dojenčkom, bo bolj
spočita in manj izpostavljena stresu.
Njun ritem spanja se bo uskladil.
Ko se dojenček začne prebujati, da
bi se dojil, se običajno zbudi tudi
mama, kar ni tako utrudljivo, kot če
bi otrok spal v drugem prostoru in bi
jo iz globokega spanca nenadoma
predramil jok. Poleg tega mati lahko
doji leže in pri tem počiva.

Dobro pristavljanje je klju~ do uspe{nega dojenja!
Če dojenček ni pravilno pristavljen, ne dobiva dovolj mleka, mamo
pa običajno bolijo bradavice. Dojenje ne sme boleti. Nasvet, da je
dojenčka treba odstaviti in s pristavljanjem ponavljati tako dolgo,
dokler ni pravilno, ni dober. Namesto tega korigirajte dojenčkov
položaj, tako da dojenčkovo ritko s podlahtjo potisnete še bolj k
sebi. Dojenčkova glava naj bo nagnjena nekoliko nazaj. Brado lahko
poskusite nežno potisniti navzdol, da bo z usti zajel večji del dojke.
Če to ne pomaga, dojenčka ne odstavite in ponovno pristavljajte,
saj bolečina običajno popusti sama od sebe. Pristavljanje lahko
popravite na drugi dojki ali ob naslednjem podoju. Odstavljanje
in ponovno pristavljanje ne poveča samo bolečine in škode,
temveč je frustrirajoče tako za mamo kot dojenčka.

Ve~ informacij najdete na www.dojenje.net

Čeprav je dojenček na dojki, še ne
pomeni, da dejansko pije mleko. Če
sesa in brado hitro pomika navzdol
in navzgor brez premora, ko so usta
najbolj odprta, ne dobiva mleka.
Poskusite sami: v usta dajte kazalec
in sesajte, kot bi pili po slamici.
Dokler vlečete noter, ostane
brada v spodnjem položaju, ko
prenehate, se pomakne navzgor. Ta
premor, ki je viden pri premikanju
dojenčkove brade, ponazarja
požirek mleka, ki priteče v otrokova
usta. Pravzaprav je takšen premor
viden tudi pri hranjenju po
steklenički. Čim daljši je premor,
tem več mleka dobi dojenček, zato
je nasvet, koliko minut naj se doji
na eni strani, očitno nesmiseln. Ko
dojenček preneha sesati, ne gre za
omenjeni premor. Normalno je, da
dojenčki ne sesajo neprekinjeno
brez počitka. Ko ponovno prične
sesati, se prepričajte, da res pije.

Ne omejujmo trajanja ali
{tevila podojev!
Pomembno je predvsem, da
se prepričamo, ali dojenček res
pije. Če je na prsih zelo dolgo,
morda ni dobro pristavljen in
ne dobiva mleka, zato je treba
korigirati pristavljanje. V tem
primeru dude ali stekleničke ne
bodo pomagale. Dojenčki se v
prvih dneh pogosto dojijo, kar je
normalno, še posebej zvečer ali
ponoči. Na ta način se vzpostavi
tvorba zadostnih količin mleka
in spodbuja krčenje maternice. S
pravilnim pristavljanjem in veliko
kožnega stika bosta mati in otrok
brez težav premostila to obdobje.

Dojenček začne kazati znake, da
bi se dojil, veliko prej, preden
prične jokati. Tako se na primer
lahko spremeni njegovo dihanje,
ali pa se začne pretegovati,
odpirati usta, iskati. Če se mati
takoj odzove, bo mirnega
dojenčka zlahka pristavila in
bosta oba zadovoljna. Dojenček,
ki že nekaj časa joka, pa dojenje
lahko celo zavrača, čeprav je
sestradan. Dojenje naj bo
prijetno, ne utrujajoče.

Vaše mleko je edina hrana,
povsem prilagojena potrebam
vašega dojenčka. Ne vsebuje
praznih kalorij ter je hitro in lažje
prebavljivo od prilagojenega
mleka. Dojenčki se ne dojijo
pogosto samo zato, ker bi bili lačni,
temveč ker potrebujejo pogost
stik z mamico. Pri dojenju vlada
zakon ponudbe in povpraševanja:
čim večkrat dojenček učinkovito
sesa, tem več mleka se tvori. Če
podoje zamikamo, bo mleka manj.

Pri približno 3 oz. 6 tednih, 3 in
6 mesecih boste morda opazili,
da se želi dojenček pogosteje
dojiti, kar je naraven pojav.
Dojenčka je priporočljivo dojiti
tako pogosto, kot želi. Mnogi
dojenčki se dojijo tudi dvakrat
toliko kot prej. Pogosto menjajte
stran dojenja, da bosta dojki
čim bolje stimulirani. Situacija
se običajno umiri v nekaj dneh.

Vaš dojenček se lahko pogosto
doji, ker se še privaja na življenje
izven maternice, ker potrebuje
občutek varnosti, ki ga je deležen
ob tesnem stiku, ali ker preprosto
želi potešiti potrebo po sesanju.
Vse to je naravno in normalno.
Če ste kljub temu zaskrbljeni ali
v dvomih, se nam pridružite na
srečanjih ali obiščite našo spletno
stran.

Kdaj

Pogosto sli{imo, da je treba z dojenjem prenehati do odhoda
v službo oz. izteka porodni{kega dopusta, ali pa, da materino
mleko po prvem letu starosti nima nobene vrednosti, kar
je pravi ~as
nikakor ne drži. Idealno je, da se dojenje nadaljuje, dokler otrok
za
potrebe po tem ne preraste. Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO) priporo~a, da se dojenje ob ustrezni dopolnilni prehrani
odstavljanje? nadaljuje
do dopolnjenega drugega leta ali po želji dlje. Dokazano
je namre~, da prezgodnje odstavljanje prina{a znatna tveganja tako
za zdravje matere kot otroka. Raziskave so potrdile, da pri ~loveku
do naravnega odstavljanja pride pri starosti od dveh do sedmih let. V
idealnem primeru je odstavljanje postopen, dlje ~asa trajajo~ proces.
Ni dokazov, da je treba otroka odstaviti pri določeni starosti. Kot
pri ostalih razvojnih mejnikih se otroci odstavijo, ko so za to fizično
in psihično pripravljeni. Pri nenadni popolni odstavitvi je otrok
izpostavljen tveganju, da bo zbolel za nalezljivimi boleznimi, dehidraciji,
podhranjenosti in psihični travmi, kot je občutek zapuščenosti.
Materino mleko je za malčka pomembno tudi s stališča hranilne
vrednosti. Sestava materinega mleka se nenehno spreminja. Po prvem
letu se poveča količina dolgoverižnih maščobnih kislin, ki so ključne
za rast in delovanje možganov in živčnega sistema. Čeprav doječi se
malčki lahko zaužijejo manj materinega mleka, raziskave kažejo, da
povečane koncentracije dolgoverižnih maščobnih kislin zagotavljajo
zadosten vnos. Uživanje omenjenih maščobnih kislin je optimalno, saj
se pri človeku razvoj možganov nadaljuje v otroštvu. Novejše študije
so pokazale, da se s trajanjem dojenja povečujejo tudi drugi zaščitni
učinki dojenja, kot sta preprečevanje debelosti in drugih bolezni. Ko
se število podojev naravno zmanjša in se bliža odstavitev, količina
protiteles v materinem mleku naraste.

Zaščitne snovi v materinem mleku otroka ščitijo pred boleznimi in
spodbujajo razvoj imunskega sistema. Dojeni otroci obolevajo za manj
vrstami bolezni in okrevajo hitreje kot nedojeni vrstniki.
Dojenje pozitivno vpliva tudi na materino počutje in zdravje (dolgoročna
zaščita pred predmenopavzalnim rakom na dojki, rakom na jajčnikih
in osteoporozo). S povečanjem skupnega časa trajanja dojenja bi se
po ocenah ene od študij visoka stopnja raka na dojki v zahodnem
svetu lahko zmanjšala skoraj za polovico.
Dojenje je več kot samo materino mleko. Med materjo in otrokom
ustvarja bližino, ki otroku zagotavlja čustveno stabilnost v času hitre rasti
in razvoja; za utrujenega, vznemirjenega, bolnega ali poškodovanega
malčka pa je običajno tudi najboljša tolažba. Dopuščanje, da otrok
narekuje tempo odstavljanja, je izraz zaupanja. Prispeva k otrokovi
samozavesti, saj se odstavi, ko je za to razvojno pripravljen. Mati, ki
se odloči za naravno odstavljanje, nikdar nima težav z nesrečnim
otrokom, ki se upira njenim prizadevanjem po odstavitvi.

Ve~ informacij najdete na www.dojenje.net

