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Τι σας βοήθησε στο ταξίδι  
του θηλασμού;

Υποστήριξη από τον  
σύντροφό μου

Ανταλλαγή εμπειριών με άλλες 
θηλάζουσες γυναίκες

Υποστήριξη από το προσωπικού 
του νοσοκομείου και τον  
σύμβουλο γαλουχίας
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#BREASTFEEDINGISLOVE

ΈΝΔΎΝΑΜΏΣΤΈ ΤΌΎΣ ΓΌΝΈΙΣ

ΔΙΈΎΚΌΛΎΝΈΤΈ ΤΌΝ ΘΗΛΑΣΜΌ

Τι κάνει δύσκολο τον θηλασμό και τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τον θηλασμό ώστε να 
βελτιώσουμε την υγεία των μωρών μας; Δείτε τι λένε οι μητέρες και οι ειδικοί στον τομέα της διατροφής:

ΤΙ ΛΈΝΈ ΌΙ ΜΗΤΈΡΈΣ

ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΌΨΗ ΈΝΌΣ ΈΜΠΈΙΡΌΓΝΏΜΌΝΑ

Γιατί ο  
θηλασμός ήταν  
δύσκολος στο  
περιβάλλον σας;

Θέματα υγείας του μωρού

Έλλειψη υποστήριξης από το 
προσωπικό, την οικογένεια και  
τους φίλους

Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για 
να θηλάσεις ή να αντλήσεις

Έλλειψη αποδοχής όταν θηλάζεις 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Πώς μπορεί ο σύντροφός σας να 
συμμετάσχει στο ταξίδι του θηλασμού;

Βοηθώντας στις δουλειές του σπιτιού

Καθησυχάζοντας και ελέγχοντας  
τον ύπνο του μωρού

Καθαρίζοντας τα σκεύη του  
θηλασμού και προετοιμά‑ 
ζοντας φαγητό και  
ροφήματα για μένα

Όι μεγαλύτερες προκλήσεις  
του θηλασμού

Έλλειψη εξειδικευμένης πρακτικής 
υποστήριξης και καθοδήγησης

Πόνος

Προβλήματα με την  
παροχή γάλακτος  
(πάρα πολύ ή πολύ λίγο)

Τα πιο βιώσιμα  
οφέλη του θηλασμού

Μακροπρόθεσμα οφέλη για την  
υγεία του μωρού ΚΑΙ της μητέρας

Υποστηρίζει τη σύνδεση μεταξύ της  
μητέρας και του μωρού

Τεράστια θρεπτική αξία του μητρικού  
γάλακτος, που προσαρμόζεται στις ατομικές  
ανάγκες του μωρού

Πολύ οικολογικός και οικονομικός

Τι θα  
χρειαζόσασταν  

για να θηλάζετε  
στην καθημερινή ζωή;

Εγκαταστάσεις για να  
απομονωθείς ώστε να αντλήσεις 

και να θηλάσεις 

Υποστήριξη και αποδοχή από τον 
σύντροφό μου και την κοινωνία 

Εξειδικευμένη υποστήριξη από 
σύμβουλο γαλουχίας και μετά  

το εξιτήριο

Υποστηρικτικοί νόμοι π.χ. εύλογη 
διάρκεια της άδειας μητρότητας

Τα καλύτερα μέσα υποστήριξης

Ενημέρωση και εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά  

τη γέννηση

Να μοιράζονται οι γνώσεις και  
οι εμπειρίες του θηλασμού

Διατηρείστε το κίνητρο  
των μητέρων, σεβαστείτε 

 τες και μειώστε  
την πίεση
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The Norwegian Pediatric Association 

 
 
 

 
 

ΈΝΔΎΝΑΜΏΣΤΈ ΤΌΎΣ ΓΌΝΈΙΣ 
– ΔΙΈΎΚΌΛΎΝΈΤΈ ΤΌΝ ΘΗΛΑΣΜΌ

Αυτή η πρωτοβουλία Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού υποστηρίζεται από τις ακόλουθες οργανώσεις γονέων:

Αυτή η πρωτοβουλία Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού υποστηρίζεται από τις ακόλουθες ιατρικές εταιρείες:

#BREASTFEEDINGISLOVE
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