
               

 
 

 

 Πολλζσ γυναίκεσ δεν κθλάηουν πια διότι υπάρχει το ζτοιμο γάλα και βυκίηονται ςε 

πολλοφσ μφκουσ για τον μθτρικό κθλαςμό με αποτζλεςμα το μωρό να μθν παίρνει 

τισ απαραίτθτεσ κρεπτικζσ ουςίεσ. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί μφκοι και αλικειεσ για 

τον μθτρικό κθλαςμό.. όπωσ το ότι πολλζσ γυναίκεσ δεν παίρνουν αρκετό γάλα αυτό 

είναι ζνασ μεγάλοσ μφκοσ.. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία γυναικϊν παράγουν  

παραπάνω από αρκετό γάλα. Τα περιςςότερα μωρά που χάνουν βάροσ, ςυνικωσ θ 

πρϊτθ αιτία δεν είναι θ μειωμζνθ παραγωγι τθσ μθτζρασ, αλλά ο όχι αρκετά 

ςυχνόσ κθλαςμόσ όπου ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ανεπαρκι μεταφορά γάλακτοσ ςτο 

παιδί. Ο πιο ςυχνόσ λόγοσ που το μωρό δεν κθλάηει αποτελεςματικά είναι θ λάκοσ 

τεχνικι ςτον κθλαςμό. Γι’ αυτό είναι πολφ ςθμαντικό θ μθτζρα από τθν πρϊτθ 

κιόλασ θμζρα να βεβαιωκεί ότι το μωρό κθλάηει ςωςτά για να εξοικειωκεί με τισ 

βαςικζσ τεχνικζσ του κθλαςμοφ. Αυτι είναι μία αλικεια ςε αυτόν τον μφκο για τον 

μθτρικό κθλαςμό. Άλλοσ ζνασ μφκοσ είναι ότι το μθτρικό γάλα μετά τουσ ζξι μινεσ 

δεν ζχει καμία κρεπτικι αξία.  Λάκοσ το μθτρικό γάλα ακόμα και μετά τουσ ζξι 

μινεσ εξακολουκεί να ζχει πρωτεΐνεσ, λίπθ και άλλα κρεπτικά ςτοιχεία τα οποία 

προςτατεφουν το μωρό. Για τθν ακρίβεια, κάποιοι ανοςολογικοί παράγοντεσ ςτο 

μθτρικό γάλα αυξάνονται όςο το παιδί μεγαλϊνει και αναπτφςςετε. Εάν το μωρό 

αρρωςτιςει το «φάρμακο» είναι το μθτρικό γάλα το οποίο είναι πάντοτε χριςιμο 

για το μωρό. Για τον δεφτερο χρόνο ( 12-23 μθνϊν), 448 ml μθτρικοφ γάλακτοσ 

περιζχουν:  

-29% των ενεργειακϊν αναγκϊν .                                                                                                   

-43% των αναγκϊν ςε πρωτεΐνθ.                                                                                                               

- 36% των αναγκϊν ςε αςβζςτιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-75% των αναγκϊν ςε βιταμίνθ Α.                                                                                                                                                                

-76% των αναγκϊν ςε φυλλικό οξφ.                                                                                                                                                                      

-94% των αναγκϊν ςε βιταμίνθ Β12.                                                                                                                                                                                 

-60% των αναγκϊν ςε βιταμίνθ C. 

Ένασ ακόμα μφκοσ είναι ότι μια μθτζρα πρζπει να κθλάηει 4 με 6 φορζσ τθν μζρα 

για να διατθριςει μία καλι παραγωγι..Η ζρευνεσ όμωσ δείχνουν ότι όταν μία 

μθτζρα κθλάηει ςυχνά, κατά μζςο όρο 9,9 φορζσ τθν θμζρα τισ πρϊτεσ δφο 



εβδομάδεσ, θ παραγωγι τθσ είναι πολφ καλι, το μωρό τθσ παίρνει περιςςότερο 

βάροσ και ςυνεχίηει τον κθλαςμό για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. Η παραγωγι 

του γάλακτοσ ζχει αποδειχτεί ότι ςχετίηετε με τθν ςυχνότθτα και μειϊνετε όταν οι 

κθλαςμοί είναι ςπάνιοι ι περιορίηονται χρονικά. Υπάρχει ζνασ ακόμα τελευταίοσ 

μφκοσ ο οποίοσ είναι ότι κάποιεσ γυναίκεσ λζνε ότι το ςτικοσ τουσ είναι πολφ 

μικρό.. Οι γυναίκεσ είτε μικρό, είτε μεγάλο ςτικοσ παράγουν αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ 

γάλακτοσ. Λζγονται πάρα πολλοί μφκοι για τον μθτρικό κθλαςμό από ότι 

διαπιςτϊςαμε.. Πρζπει λοιπόν οι γυναίκεσ να κθλάηουν τα μωράκια τουσ για να 

παίρνουν τισ κρεπτικζσ ουςίεσ που χρειάηονται..Αυτοί λοιπόν ιταν οι μφκοι και οι 

αλικειεσ για τον μθτρικό κθλαςμό.. 
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