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Dlhé dojčenie versus skorá doplnková výživa. [1]

Prečítala som si všetky príspevky. Koľko ľudí, toľko názorov...
Neodsudzujem mamičky, ktoré nekoja, ale mamičky, ktoré sa o to ani nepokúsia. Každé dieťa má
nárok na materské mliečko.
V tehotenstve som si všetko ohľadne kojenia a pôrodu naštudovala.
Po veľmi rizikovom tehotenstve, ktoré skončilo predčasne cisárskym rezom, som proste nedopustila
možnosť, že by som nemohla kojiť. Proste som si povedala, že ja budem kojiť. Nekúpila som si ani
fľašku, ani cumeľ, moja malá ich dodnes v ústach nemala. Ani netuším ako sa zarába umelé mlieko,
alebo sterilizuje fľaša. Kojenie je podľa mňa kuxus oproti umelej výžive. Vždy po ruke, sterilné a
správna teplota.
Začiatok bol komplikovaný, malá bola po narkóze ospalá, málo sala. Doslova som ju budila, aby
papala. Bola maličká 2700g, ospalá a malý papáč. Do ústočiek jej nevchádzala ani moja bradavka.
Vytláčala som mlezivo a po kvapkách ho zbierala do sterilnej striekačky. Trápili sme sa celé dni v
pôrodnici a to som mala rozrezané celé bruško. Papala len moje mlezivo. Na tretí deň sa mi prsníky
naliali a vytvorili sa bolestivé hrče... Pichali mi denne 3x oxytocín, prsia som celé dni nahrievala a
masírovala. Teploty vyskočili na 39. Bola som vyčerpaná, ale kojila som. Malú som mala stále pri
sebe, sestričky boli milé, pomáhali mi. O dva dni sa mi mliekovody uvoľnili, a malá sa konečne po 5
dňoch prisala, ale zase zaspala. Mliečka bolo dosť aj pre iných novorodencov. Bola som na seba hrdá.
Na 6 deň sme šli domov. V noci som si nastavovala budík každé 4 hod a malú budila na kojenie.
Kojila som aj 1,5 hod. Bolo to náročné, ale krásne. Po dvoch mesiacoch sa z malej stal poriadny
papkáč. Plne som ju kojila až do jej 8.mesiacov, lebo inú stravu odmietala. Na ovocí, polievočkách a
hlavne kašičkách sme boli až do 1,5 roka. Potom začala konečne papať aj chlebík.
Prekonala som aj laktačnú krízu po havárii...
Rada spomínam na čas strávený kojením, aj ako sa dcérka dožadovala svojej Hami na verejnosti.
Bolo to milé.
T. č. ju postup
‹ spokoja mamicka [2] kojenie je výhodné aj pre mamičku › [3]
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