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Pots acudir al grup d’ajuda que tingues més a prop
del teu domicili. Recorda que és un treball voluntari.
Totes som mares i moltes també treballem
fora de casa. Per aquest motiu, disculpa’ns si tardes a
contactar amb nosaltres.

SUPORT A LA LACTÀNCIA MATERNA

MARES VOLUNTÀRIES

Mites i
falses
creences.*
Informació útil per a fugir de consells
desafortunats i frases típiques

Possiblement, el més complicat de la
lactància materna és patir els comentaris
dels altres: família, coneguts,
desconeguts… tot el món opina. Les
opinions són de molts tipus però
normalment coincideixen a trobar-li pegues
a una cosa tan natural com la lactància
materna. I no és que la seua intenció siga
roïna, no. El problema és l'escassa
informació que demostren. No podrem
evitar que els escoltes, però potser
aconseguim que te'ls prengues amb bon
humor. Són estos...

“A mi, se'm va tallar la llet...”

Els nadons de pit no necessiten que el
pediatre els augmente la dosi:
s'autoregulen. Hi ha moments de desajust,
sobretot al principi, quan el bebé comença
a necessitar que tu produïsques més
quantitat i et reclama amb insistència. I
tu et penses que t’has quedat sense llet!
Paciència, simplement és l'única manera
que té d'assegurar-se l'augment de
producció. Posa'l al pit sempre que ho
demane (encara que et semble impossible
que tinga fam!) i en dos o tres dies els
teus pits s'ajustaran a la nova situació.

“Se m'ablaniren els pits”

Aproximadament sobre la segona o tercera
setmana, els pits ja no estan plens i durs.
La congestió moderada dels primers dies
desapareix i la glàndula s'ablaneix.
S'estableixen les millors condicions per a
l'alletament. La producció de llet s'ha
ajustat a la demanda del bebé. Tranquil·la,
si notes els teus pits més blanets vol dir
que el treball glandular és perfecte.

ELS NOSTRES GAMs:
GRUPS D’AJUDA MÚTUA

-València centre
-  GAM per les vesprades
- GAM Matinal
- Grup de criança

-València Benimaclet

-Montserrat

-Paterna

-Hospital General Universitario.

Assistència i activitats gratuïtes.
Per a consultar els horaris dels
GAMs i les activitats previstes,
visita la nostra pàgina web.



“Tinc la llet aigualosa”

Esta és una de les frases més escoltades, que
fa que moltes dones, equivocadament, donen
complements per alimentar el seu nadó. La
llet del principi és més lleugera, amb molta
lactosa: és aigualosa, refrescant, calma la
set. En canvi, la llet del final és llet grossa,
amb molts greixos. Per això, és important
que el bebé buide el pit en cada presa. No hi
ha dones amb bona llet i dones amb mala
llet (almenys, la dels seus pits). La llet d’una
mare és sempre d'excel·lent qualitat.

“Si li dónes cada vegada que
demana el malcriaràs i serà un
xiquet molt depenent”

Doncs no. Precisament el contacte i el vincle
que estableixen mare i fill a través de
l'alletament és el que li donarà al teu nadó
la seguretat necessària per a independitzar-
se quan senta que ha arribat el moment. I
sempre arriba.

“Però...  fins quan li donaràs el
pit?”

Doncs fins que el teu fill i tu ho decidiu, no?
L'OMS recomana l'alletament exclusiu com a
mínim durant els primers sis mesos i
complementat amb altres aliments (que seran
complementaris), almenys dos anys. I a partir
d'ací,  tant de temps com mare i fill desitgen.
Ah! I  per més que et diguen, no, ningú ha
fet la mili ni s'ha casat mamant.

“Acabes de donar-li i ja li estàs
donant una altra vegada?”

Doncs sí. Això és el més bonic de la lactància
a demanda. Només compteu el teu fill i tu.
Ni horaris ni restriccions.

“Si dónes de mamar més de X
temps, se’t faran els pits
caiguts”

El que causa canvis en els pits (i no sempre
és així) és l’embaràs. I per ací passem
totes.

“Com pots saber si la teua llet
és de bona qualitat?”

Senzillament, perquè totes les mares tenen
llet de bona qualitat, fins i tot les que tenen
“mala llet”. Si el nadó està content i
progressa és fàcil adonar-se’n. Si no és
així, hauríem de revisar la postura, si donem
de mamar a demanda, si el bebé buida el
pit, etc. Però la llet de la mare sempre,
sempre, sempre és de la millor qualitat.
(Per què si no, les marques de llet insisteixen
tant a semblar-se a la nostra llet?).

“El xiquet de la veïna pren
biberó i dorm tota la nit. El meu
fill mama unes quantes vegades
a la nit; es deu quedar amb
fam?”

La llet materna es digereix molt fàcilment,
per això és la ideal per a l’estómac del
bebé. La llet de vaca adaptada és més difícil
de digerir, per la qual cosa el nadó tardarà
més a tornar a demanar. No és que el teu
fill es quede amb fam, és que despertar-
se de nit per mamar és la cosa més natural.

“Hui en dia, la majoria de
mares han de donar
“ajudetes” als bebés.

Açò és cert, però... no deu ser per què
no reben cap suport
en la lactància?


