
Wskaźnik� skuteczneg� karmieni� pie�si�
Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dziecko efektywnie pobiera mleko z piersi,
sprawdź, czy spełnione są poniższe warunki.

● Widzisz i/lub słyszysz przełykanie. Po upływie pierwszej chwili, kiedy
dziecko aktywizuje piersi do wypływu mleka, zauważasz, że dziecko
zaczyna ssać wolniej i przełykać mleko. Może to być słyszalne i/lub
zauważalne w ruchach brody dziecka (raz na 2-3 ssania). Dokładnie
zobaczysz, o co chodzi w filmiku z gabinetu guru od laktacji dr Jacka
Newmana (https://www.youtube.com/watch?v=NO5ZDKynaD0).

● Dziecko jest prawidłowo przystawione do piersi. Patrz: “Czy moje
dziecko jest dobrze przystawione?”.

● Noworodek je przynajmniej 8 razy na dobę, w tym przynajmniej raz w
nocy. Dotyczy to czasu od 2. doby do ok. końca 6. tygodnia. W
pierwszej dobie maluch ma prawo odsypiać poród i żywić się głównie
zapasami z brzucha. Po 6. tygodniu, przy ustabilizowanej laktacji i
karmieniu na żądanie, może być tych karmień tyle, ile jest, po prostu.

● Czujesz napływ mleka. W pierwszych tygodniach i miesiącach po
porodzie znaczna większość kobiet będzie odczuwała wyraźny napływ
mleka do piersi po pierwszych kilkudziesięciu sekundach (do ok. 3
minut) karmienia. Może to być mrowienie, uczucie pełności, obrzmienie,
czasem wręcz dyskomfort. Nie da się go pomylić z niczym innym.

● W czasie karmienia dziecko się rozluźnia. Na początku jest bardzo
aktywne, może zaniepokojone: piąstki zaciśnięte, szeroko otwarte oczy,
napięte mięśnie. W miarę napełniania brzuszka widać, jak dziecko się
odpręża: mięśnie rozluźniają się, oczy przymykają, dziecko zaczyna
ssać wolniej, czasem przysypia.
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● Po karmieniu dziecko jest wyraźnie bardziej zadowolone niż kiedy
sygnalizuje głód. Nawet, jeśli trwa to niezbyt długi czas (niektóre dzieci
potrzebują na początku bardzo częstych karmień). Dziecko zasypia po
przynajmniej kilku-kilkunastu minutach aktywnego ssania lub po
karmieniu jest spokojniejsze niż przed. Niektóre dzieci do poczucia się
dobrze po karmieniu potrzebują odbicia.

● Dziecko moczy i brudzi pieluchy. W praktyce oznacza to min. 4 kupki
wielkości symbolu “OK” (ze złączonych placów kciuka i wskazującego)
dziennie między 5. dobą a końcem 6. tygodnia życia (wcześniej: smółka
i okres przejściowy, później: min. 1 kupka raz na kilka dni). Pieluchy z
kupą liczą się też jako mokre, dodatkowo do 6. tygodnia życia powinny
być jeszcze 4 pieluchy z siku (w sumie min. 8), potem – w sumie min. 6.
To bardzo ważny wskaźnik, według wielu poważanych na świecie
pediatrów (np. Carlosa Gonzalesa) zdecydowanie ważniejszy niż waga.

● Prawidłowa masa ciała dziecka i jej przyrosty. Nie bez powodu piszę
o tym na końcu, gdyż jest to zdecydowanie przeceniany wskaźnik.
Pediatra i autor książek dr Carlos Gonzales i guru od laktacji dr Jack
Newman zgodnie twierdzą, że traktowanie przybierania na wadze jako
jedynego lub najważniejszego wskaźnika efektywnego karmienia piersią
jest poważnym błędem. Jeśli inne wskaźniki są w normie, nie musisz
przejmować się lekkimi odchyłami od tabelek wagowych i w ogóle
ważyć dziecka poza wizytami w przychodni z innego powodu. Nie daj
się nabrać na ważenie dziecka codziennie czy – o matko – przed i po
karmieniu. Błąd pomiarowy takich praktyk absolutnie uniemożliwia
wyciągnięcie jakichkolwiek sensownych wniosków.
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