Δικαιώματα παιδιού στο μαιευτήριο, θηλασμός, συνδιαμονή με μαμά, παρουσία γονέων σε
ιατρικές πράξεις στα βρέφη.
Προς κάθε μέλλουσα μαμά
Το μωρό, από τη στιγμή που θα γεννηθεί υγιές, τελειόμηνο κ δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο... το
εύχομαι για όλες μας! είτε γεννηθεί με κ.τ. είτε με φ.τ. θα είναι μαζί σου, θα εξετάζεται παρουσία
των γονέων του ή του γονέα του πάντα!!!!!!
Το προσωπικό του νοσοκομείου-κλινικής έχει δικαίωμα-υποχρέωση να ολοκληρώσει την εξέταση
του βρέφους εντός μισής ώρας, κατά την οποία μισή ώρα ο πατέρας δικαιούται να είναι παρών!!!!
υπάρχει σχετική εγκύκλιος στα αρχεία της ομάδας!!!!!!τύπωσέ την κ έχε την μαζί σου.
Η παρουσία του γονέα-των γονέων κατά την τέλεση ιατρικών πράξεων στο παιδί τους είναι
δικαίωμα κ υποχρέωση των γονέων. Οι γιατροί έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους γονείς
για κάθε ιατρική πράξη, να λαμβάνουν τη συναίνεση των γονέων πριν προβούν σε τέλεση
ιατρικής πράξης. Ιατρική πράξη είναι ενδεικτικά κ η εξέταση, η συνταγογράφηση, η σύσταση για
σίτιση με άλλον τρόπο πλην του θηλασμού (αυτή πρέπει να αιτιολογείται γραπτώς από τον
νεογνολογο), η σίτιση με άλλον τρόπο πλην του θηλασμού ή της σίτισης με μητρικό γάλα, η
αιμοληψία.....
Στην Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού αναφέρεται ρητά ότι το συμφέρον του
παιδιού είναι να βρίσκεται με τους γονείς του. Η απομάκρυνση του παιδιού από τους γονείς του
πρέπει να γίνεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους κ μόνο για λόγους που ανάγονται στο συμφέρον
του ίδιου του παιδιού κ αναφέρονται συγκεκριμένα κ δη εκ των προτέρων π.χ. αν ο γονιός είναι
ακατάλληλος κ κακοποιεί το παιδί, το εκθέτει σε κίνδυνο κλπ
Ο θηλασμός πάλι από την ίδια Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού συνάγεται ότι πρέπει να
προωθείται από το Κράτος, από το σύστημα περίθαλψης, τα μμε για το συμφέρον της υγείας του
παιδιού, σώματος κ ψυχής. Η συνδιαμονή μαμάς-βρέφους βοηθά το θηλασμό. Η απομάκρυνση
του βρέφους από τη μαμά του μετά τον τοκετό, αποθαρρύνει το θηλασμό, οδηγεί στατιστικά σε
αποθηλασμό, αποδυναμώνει το δεσμό μάνας-παιδιού, στρεσάρει ψυχολογικά μάνα κ παιδί!
Στην ελληνική νομοθεσία ο αποκλειστικός θηλασμός για τους πρώτους 6 μήνες είναι το
επιθυμητό, το φυσιολογικό, ο κανόνας που προωθείται κ πρέπει να προωθείται, διαφορετικά
υπάρχουν κ προβλέπονται κυρώσεις ποινικές, διοικητικές, πειθαρχικές, χρηματικά πρόστιμα,
αφαίρεση άδειας, διακοπή λειτουργίας.
Οποιαδήποτε απόκκλιση από τον κανόνα, δηλ μόνο γάλα μαμάς δια θηλασμού, είναι εξαίρεση κ
πρέπει να δικαιολογείται.
Συγκεκριμένα:
Δεν επιτρέπεται σε μωρό που θηλάζει αποκλεισιτκά οποιοδήποτε άλλο υγρό δια του στόματος
από τη γέννησή του κ για τους πρώτους 6 μήνες.
Απαγορεύεται το συμπλήρωμα!
Δεν επιτρέπεται σε μωρό που θηλαζει αποκλειστικά το μπιμπερό κ τα λαστιχένια αντικείμενα
(πιπίλα)! Οι επαγγελματίες υγείας αν δώσουν λαστιχένιο αντικείμενο σε μωρό που θηλάζει
αποκλειστικά πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους γονείς για τους κινδύνους διακοπής
του θηλασμού, τη δυσκολία επαναφοράς της γαλουχίας.
Δεν επιτρέπεται σε επαγγελματία υγείας που ασχολείται με τη φροντίδα μαμάς κ μωρού που
θηλάζει αποκλειστκά να συστήνει φόρμουλα, χωρίς να αιτιολογεί ειδικά στη συνταγογράφηση το
λόγο μη αποκλειστικού θηλασμού.
Σε περίπτωση συνταγογράφησης κ αιτιολόγησης, θα πρέπει να ενημερώσει τους γονείς για τις
συνέπειες στο μωρό κ τη μαμά, αλλά κ στην οικογένεια από τη σίτιση με φόρμουλα, συνέπειες
στην υγεία, στον οικονομικό προυπολογισμό της οικογένειας, κοινωνικά!
Διάβασε σε παρακαλώ τα αρχεία κ δες κ την υπεύθυνη δήλωση που μπορείς να χρησιμοποιήσεις,
αφού ενημερωθείς πλήρως κ κατασταλλάξεις τί θέλεις για τον τοκετό σου κ το παιδί σου κ γιατί.
Τροποποίησε την υπεύθυνη δήλωση στα μέτρα της δικής σου οικογένειας! Αφού ενημερωθείς,
υποστήριξέ το κατάλληλα. Όλες μπορούμε!
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