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v Οριακά πρόωρα : νεογνά µε ηλικία κύησης από 
340/7  – 366/7  εβδοµάδες (Νational Institute of 
Child Health and Human Development,2005) 

v Πρώιµα τελειόµηνα : νεογνά µε ηλικία κύησης 
από 37 0/7  – 386/7 εβδοµάδες 

 



}  Αυξηµένος κίνδυνος για προβλήµατα σχετικά µε τον ΜΘ 
}  Η σηµασία των προληπτικών στρατηγικών διαχείρισης 
της γαλουχίας 

}  Σηµασία της πρώιµης έκφρασης του πύατος την  πρώτη 
ώρα µετά τον τοκετό 

}  Ο ρόλος της έκθλιψης του πύατος µε τα  χέρια µε ή 
χωρίς µηχανική έκφραση τα πρώτα 24ωρα 

}  Κίνδυνος για ανεπάρκεια σιδήρου και σιδηροπενική 
αναιµία στο θηλάζον βρέφος  

}  Αυξηµένος κίνδυνος για µακροχρόνια αναπτυξιακά 
προβλήµατα στα πρόωρα νεογνά 



Αιτίες νοσηρότητας στα πρόωρα νεογνά 

Υποθερµία 
Αφυδάτωση 

Υπογλυκαιµία 
Μεγάλη απώλεια βάρους σώµατος 
Παρατεταµένος ίκτερος 

Πυρηνικός ίκτερος 
Σήψη 

Άπνοια 
Αποτυχία ανάπτυξης 



1.  Γραπτή πολιτική κοινή για το προσωπικό του νοσοκοµείου 
που εφαρµόζεται εύκολα και τροποποιείται ανάλογα µε τις 
ανάγκες 

2.  Επαφή δέρµα µε δέρµα αµέσως µετά τη γέννηση 
3.  Προσδιορισµός της ηλικίας κύησης 
4.  Παρακολούθηση του νεογνού για 12-24 ώρες µετά τη 
γέννηση 

5.  Roming-in, µε συχνές παρατεταµένες περιόδους επαφής 
δέρµατος µε δέρµα 

6.  Eλεύθερη πρόσβαση στο στήθος, ενθαρρύνοντας την έναρξη 
του ΜΘ εντός 1 ώρας µετά τη γέννηση 

7.  Ενθαρρύνετε το θηλασµό (προσφορά-ζήτηση) 
8.  Εκπαίδευση της µητέρας µε τεχνικές ΜΘ 



Αρχές 
φροντίδας 

q Ενηµέρωση για τυχόν αλλαγές 
στο σχέδιο διατροφής 

   (γονείς και προσωπικό) 
q Παροχή υποστήριξης σε 
ζητήµατα θηλασµού 

q Ελαχιστοποίηση του 
αποχωρισµού της µητέρας 

   από το νεογνό 
ü            Μετά τον τοκετό 
ü            Όταν η µητέρα ή το νεογνό 
νοσηλεύονται για παθολογικές 
καταστάσεις 

q Αξιολόγηση  του Μθ, το 1ο 24ωρο 
από την γέννηση 

   (κατά προτίµηση 2 φορές/24ωρο) 



}  Πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση κοινών 
προβληµάτων για τα οριακά πρόωρα νεογνά 

   που θηλάζουν: 
ü      παρακολούθηση βάρους, διούρησης και κενώσεων 
ü     παρακολούθηση για υποθερµία, υπογλυκαιµία,    
      υπερχολερυθριναιµία 
ü     παρακολούθηση για αφυδάτωση και µεγάλη     
      απώλεια βάρους (όχι >3% την 1η ηµέρα και όχι 
     > 7% τα πρώτα 3 24ωρα) 
 



Ø Αξιολόγηση  της ετοιµότητας για έξοδο 
   (νορµοθερµία, σταθερή αναπνευστική λειτουργία,    
    απώλεια βάρους <7% του βάρους γέννησης) 
Ø Συγκεκριµένο πλάνο διατροφής για έξοδο 

(τρόπος, τύπος και ποσότητα) 
Ø Ενηµέρωση της µητέρας σχετικά µε το πλάνο 
σίτισης 



Ø  ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ  
      1-2 µέρες µετά την έξοδο από το νοσοκοµείο 
Ø  Ιστορικό της µητέρας και του νεογνού 
Ø  Αξιολόγηση του θηλασµού µετά την έξοδο (διούρηση, 
κένωσεις. Αν υπάρχει καταγεγραµµένο αρχείο των 
γονέων, µπορεί να είναι βοηθητικό) 

Ø  Κλινική εξέταση του νεογνού  
      (ζύγισµα, εκτίµηση ενυδάτωσης, βαθµού εγρήγορσης,  
       ίκτερος κ.α.) 
Ø  Εξέταση του στήθους της µητέρας (τραυµατισµός 
θηλών, µαστίτιδα), εκτίµηση ψυχοσυναισθηµατικής 
υγείας, κόπωσης 

Ø  Παρατήρηση από τον επαγγελµατία υγείας της 
διαδικασίας του θηλασµού 



Ανεπαρκής πρόσληψη βάρους(< 20g/d) 
  Ανεπαρκής ποσότητα γάλακτος ή ανικανότητα νεογνού να θηλάσει? 
}  Παρατήρηση του βρέφους εν ώρα θηλασµού 
}  Αύξηση της συχνότητας του θηλασµού 
}  Αύξηση της συχνότητας  της άντλησης του γάλακτος 
}  Ξεκούραση της µητέρας που θηλάζει στα µεσοδιαστήµατα των 
γευµάτων 

}  Μετά από κάθε θηλασµό ενδέχεται να χρειάζεται η χορήγηση 
µικρών ποσοτήτων γάλακτος από το γάλα που έχει αντλήσει η 
µητέρα, από δότη ή τροποποιηµένο γάλα µε ειδικές συσκευές που 
µπαίνουν στο στήθος, σύριγγα, κυπελάκια ή  µπιµπερόν 
προσφέροντας το 30-40 λεπτά µετά τον θηλασµό) 

}  Σε συνεννόηση µε την µητέρα χρήση κάποιου γαλακταγωγού 
(φυτικό ή φαρµακευτικό) για την αύξηση της παραγωγής γάλακτος 

}  Παραποµπή σε κάποιο σύµβουλο γαλουχίας 



 
ü Τα νεογνά θα πρέπει να εξετάζονται  
   για ανατοµικές ανωµαλίες  
   (π.χ., αγκυλογλωσσία, σχιστίες) 
ü Εκτίµηση των θηλών για ανατοµικές 
ανωµαλίες, για µαστίτιδα, τραυµατισµό) 

 

Δυσκολίες προσκόλλησης 
 



   Ίκτερος 
}   χορήγηση µεγαλύτερης ποσότητας γάλακτος στο 
νεογνό, κατά προτίµηση µέσω βελτιωµένων 
συνθηκών θηλασµού ή συµπληρώµατος µε µητρικό 
γάλα 

 
}  Τα υδρολυµένα γάλατα φαίνεται να µειώνουν 
περισσότερο τα επίπεδα της χολερυθρίνης από  

   τα της πρώτης βρεφικής ηλικίας 



q Προτείνεται η χορήγηση συµπληρώµατος σιδήρου  

q Ύστερα από κάθε αλλαγή στο διατροφικό πλάνο 
παρακολούθηση κάθε 2-3 ηµέρες από επαγγελµατία 
υγείας (20–30 g/ηµερησίως) 

 
q    Πολύδυµες κυήσεις 
1.     Άµεση έναρξη της γαλακτοφορίας 
2.     Χορήγηση γάλακτος από δότη αν δεν επαρκεί της     

µητέρας 
3.     Συναισθηµατική υποστήριξη της θηλάζουσας ακόµα κι 
αν δεν θηλάσει και προσωπικός χρόνος ξεκούρασης 

 
     



}  «Κάθε παιδί έχει δικαίωµα στον µητρικό 
θηλασµό για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
υγείας» 

                                    Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού  


