
Pożegnanie smoczka,
karmienia piersią i butelką

notatki z webinaru

ma na celu
zaspokojenie głodu

Ssanie odżywcze

smoczek
pierś
butelka
kciuk
parafunkcje (nawyki w obrębie narządu żucia, np.
ssanie wargi lub języka)

W realizacji potrzeby ssania nieodżywczego pomagają
dziecku:

pomaga dziecku 
Ssanie nieodżywcze

       w samoregulacji

poczucie bezpieczeństwa
powrót do komfortu
satysfakcja
ukojenie
wyciszenie
rozluźnienie mięśni
przygotowanie do snu
zasypianie

Jakie potrzeby zaspokaja ssanie nieodżywcze?

Kluczowe jest nauczenie maluszka zaspokajania tych
potrzeb w inny sposób, niż ssaniem.
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Jeśli zabierzemy strategię ssania dziecku, które nie zna
innych sposobów regulacji, maluch sam znajdzie inne
sposoby - niekoniecznie bardziej dla nas akceptowalne
(np.: ciągnięcie za włosy, szczypanie siebie lub innych).

przytulanie
noszenie (chusta, nosidło)
wożenie w wózku
bujanie
tańczenie
śpiewanie i opowiadanie
przedmioty przywiązania
zabawy i zabawki, które dostarczają bodźców dla
paluszków - ciastolina, wciskanki (pop-it, folia
bąbelkowa), gniotki
dostymulowanie w obrębie jamy ustnej (masaż
zewnętrzny, gryzaki, tubki żuchwowe, szczoteczka
soniczna, masaż wewnątrz jamy ustnej)

Czym można zrekompensować dziecku 
ssanie nieodżywcze:

Kiedy jest najlepszy czas na pożegnanie smoczka?

Pierwszym dobrym momentem jest czas rozszerzania
diety.

Kolejnym - każdy czas stabilizacji, zasobów po stronie
rodziców i braku dużych zmian w życiu dziecka.

Jeśli odstawienie wydaje się zbyt radykalnym krokiem,
zacznij od ograniczania smoczka - tak, by stanowił
jedynie drobną pomoc, a nie główne źródło regulacji
malucha.
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wydłużenie przerw pomiędzy karmieniami
wyeliminowanie karmienia piersią i butelką 
w dzień
ograniczenie używania smoczka w dzień,
podawanie go tylko do zasypiania
określenie tego, co może dać dziecku komfort
porównywalny ze ssaniem kciuka

Kiedy jest najlepszy czas na pożegnanie karmienia
piersią i butelką?

Karmić piersią należy tak długo, jak długo chce tego
mama i dziecko.

Pamiętaj, że mleko jest podstawą diety dziecka w
pierwszym roku życia i odpowiedz sobie na pytanie,
dlaczego chcesz odstawić karmienie piersią lub
butelką i czy Twoje plany są realistyczne (np. czy
dziecko jest w stanie przespać całą noc bez mleka,
przed 18. miesiącem może to być trudne)

Jakie cele możesz sobie postawić na początek?

Wiesz już, jakie działania rekompensujące ssanie
możesz wprowadzić. 

Wiesz, jak wybrać czas odstawienia.

Czas na stopniowe ograniczanie ssania oraz: 
bodziec A + bodziec B

Odstawienie "bodźca A" warto przeprowadzić wtedy,
gdy dziecko jest we względnym komforcie (aby w
momencie pojawienia się stesorów już było oswojone
z tymi nowymi sposobami samoregulacji).
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mama karmi piersią nosząc dziecko w chuście i
nucąc tę samą piosenkę. Chusta i piosenka to
"bodźce B i C".
tata podaje dziecku smoczek do zaśnięcia.
Jednocześnie opowiada monotonnym głosem
bajkę, buja maluszka za pupkę i daje mu do rączki
kocyk. Opowiadanie, bujanie i kocyk to "bodźce B,
C i D"

Bodziec A + bodziec B (oraz C, D, E itd.)

Ta strategia polega na tym, aby równolegle ze
smoczkiem/butelką/karmieniem piersią (czyli
"bodźcem A") wprowadzić inne sposoby regulacji
maluszka.

Przykłady: 

Przez pierwsze kilka-kilkanaście dni te nowe strategie
regulacji występują razem ze ssaniem. Tak, aby
maluch je znał, gdy wycofamy "bodziec A", czyli ssanie.

obserwuj przez kilka dni Waszą rutynę w ciągu dnia
wytypuj najłatwiejsze i najtrudniejsze momenty -
skup się na tych najłatwiejszych
wyeliminuj jedno karmienie/podanie smoczka
buduj nowe skojarzenia (bodziec B, C itd.)
oddziel skojarzenia (ssanie = sen, ssanie = mama)
nie kupuj kawy, gdy starasz się ograniczać picie
kawy ;) Schowaj smoczki, załóż koszulkę bez
dekoltu

Jak stopniowo ograniczać smoczek, pierś i butelkę?

Działaj małymi krokami:
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Pamiętaj, że to rodzice są najlepszymi ekspertami 
od swojego dziecka!

 
Przeanalizuj wszystkie podane przeze mnie sposoby 

i dopasuj je do potrzeb Twojej rodziny.
 
 

Czy da się to zrobić bez płaczu?
Dzieci prezentują różny stopień przywiązania do piersi,
butelki czy smoczka. Niektóre z nich będą
potrzebowały opłakać tę stratę - to nie świadczy o tym,
że odstawienie przebiegło niewłaściwie!

Chcesz wiedzieć więcej na temat ssania kciuka,
gryzaków, a także rozwoju rozumienia, gaworzenia,

rozszerzania diety? Te i wiele innych tematów
znajdziesz w kursie ROZWIJA SIĘ

Ponad 180 minut nagrań,
podzielonych na 17 lekcji

+ e-book "108 zabaw 
z niemowlętami"
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