A Sina portem des de

1 993
acompanyant
mares com tu , a famílies
com la vostra.
Som mares recolzant
altres mares des de
l’embaràs, durant la
lactància i criança del
seus fills.

Si et cal ajuda, no
dubtes a telefonarnos. Tindre un fill és

una
experiència
vital que es viu
millor si se sent la
calor d’una persona
que ha passat per la mateixa situació i
comparteix la teua forma de vore la criança.

Si el teu instint et diu que hi ha altres camins
possibles, escolta’l, poques vegades s’equivoca.

Sina és una associació sense ànim de lucre
que ofereix, de forma voluntària i gratuïta,
informació i recolzament amb l’objectiu de
promoure la lactància i criança amb afecció.

Busques ajuda?
Tel. informació: 96 1 1 5 23 97
Correu: info@asociacionsina.org
Grups d'ajuda mutua (GAMs):
València - Benimaclet
València - Rep. Argentina
Sagunt

Col.labora!

Fes un donatiu per PayPal
Fes-te sòcia
Fes-te voluntària
Fes-te assessora de lactància Sina
www.asociacionsina.org

Lactància Materna:
mites y falses
creences

Possiblement, el més complicat de la lactància
materna siga patir els comentaris dels altres. Hi
ha de tot tipus, però solen coincidir a posar
pegues a una cosa tan natural i beneficiosa com
la lactància materna. No és que tinguen mala
intenció, el pitjor de tot és l’escassa informació
de demostren.
No podem evitar-te els comentaris, però podem
donar-te eines per a suportar-los.

“Se m’ha tallat la llet”

Els bebés de pit autorregulen la seua ingesta. Hi
ha moments, sobretot al començament, en que
hi ha un desajust i al bebé li cal que
produesques més quantitat i et demana amb
insistència. Paciència, simplement és la seua
forma d’assegurar-se l’augment de producció.
Posa-te’l al pit sempre que demane i en dos o
tres dies els teus pits s’ajustaran a la nova
situació.

“Se m’han estovat els pits”

Sobre la segona o tercera setmana, els pits ja no
es noten tan durs. La moderada congestió dels
primers dies desapareix, la gàndula s’estova:
s’estableixen les millors condicions per a
l’alletament. La producció de llet s’ha ajustat a la
demanda del bebé. Així que, si notes els pits més
estovats, vol dir que el treball glandular és
perfecte.

“Acabes de donar-li i li donas una altra volta?"
“Tinc llet aiguada”

Aquesta és una de les frases que du moltes
dones, erròniament, a donar-li al bebé
suplements. La llet del principi de la presa és
més lleugera, amb molta lactosa i refrescant,
calma la set. En canvi, la llet del final és llet més
greixosa. D’ahí la importància de “buidar” els pits
en cada presa. No existeix la llet materna bona o
mala; tota la llet de qualsevol dona és sempre
d’una qualitat excel.lent.

“Si li dones cada vegada que demana vas a
malcriar-lo i serà un xiquet molt dependent”

Precisament, és l’íntim contacte i el vincle que
estableixen mare i fill quan alleten, així com la
satisfacció immediata de la seua necessitat de
contacte i alimentació, el que li donarà al teu
bebé la seguretat necessària per independitzarse quant senta que ha arribat el moment. I
sempre arriba.

“Però, fins quan vas a donar-li pit?”

Doncs fins que el teu bebé i tu decidiu. La OMS
recomana l’alletament exclusiu durant ben bé
els 6 primers mesos i complementat amb altres
aliments almenys 2 anys; i després, tant com la
mare i el fill desitgen. Ah! Per més que et diguen,
ningú ha anat a la mili ni s’ha casat mamant.

Doncs sí, així és la lactància a demanda: només
esteu el teu fill i tu. Ni horaris ni restriccions.

“Si alletes se’t cauran els pits”

Allò que causa canvis en el pit és l’embaràs i per
ahí passem totes.

“No serà que la teua llet no és de bona
qualitat?”

Totes les mares tenen llet de bona qualitat. Si el
xiquet està content i progressa, és que va bé. Si
no és així, caldrà revisar la postura, si es dona a
demanda, si buida el pit... La llet de la mare
sempre és de la millor qualitat (per això les
marques de llet artificial insisteixen tant a
semblar-se a la nostra).

“El meu veïnet pren biberó i dorm tota la nit.
El meu fill mama moltes voltes de nit, es
quedarà amb gana?”

La llet materna es digereix amb molta facilitat,
per això és ideal per a l’estòmac del bebé. La llet
de vaca adaptada és més difícil de digerir pel
que tardarà més en tornar a demanar. Que el teu
fill es desperte de nit per mamar és el més
natural.

Moltes mares han de donar “ajudetes”

És cert, però... no seria perquè no reben el
recolzament adient amb la seua lactància?

