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Wyj?tkowa ochrona po cesarskim ci?ciu
W sytuacji, kiedy nie mo?esz karmi? piersi?, po konsultacji z lekarzem warto si?gn?? po
mleko modyfikowane zawieraj?ce aktywne kultury bifidobakterii, takie jak w mleku mamy
(Bifidus BL).
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Drukuj [1]
Udost?pnij
Ci??a to najpi?kniejszy okres w Twoim ?yciu. W du?ej mierze, to od Ciebie i od ojca dziecka
oraz od Waszego w?a?ciwego nastawienia do zbli?aj?cych si? zmian, zale?y prawid?owe
wzrastanie dziecka w Twoim ?onie oraz jego prawid?owy, przysz?y rozwój fizyczny i
psychiczny. W miar? rozwoju po?o?nictwa i neonatologii rozwijaj? si? tak?e metody
umo?liwiaj?ce ocen? czynno?ci i dobrostanu p?odu. Pozwalaj? one i Tobie, i przysz?emu
tatusiowi (w ró?ny oczywi?cie sposób :)), prze?ywa? okres ci??y i oczekiwania na swojego

potomka.
Cesarskie ci?cie w Polsce
Prze?omowymi momentami dla macierzy?stwa s? moment porodu, ujrzenie swojego dziecka
tu? po porodzie oraz rozpocz?cie karmienia piersi? [6]. Poród si?ami natury pozwala na
prze?ywanie rado?ci urodzenia od pierwszej minuty ?ycia. W?ród wielu kobiet panuje
powszechne przekonanie, ?e poród drog? ci?cia cesarskiego jest bezpieczniejszym
sposobem porodu, st?d w Polsce, wzorem innych krajów Europy i USA obserwuje si? przyrost
porodów poprzez cesarskie ci?cie. Wzrasta liczba ci?? cesarskich wykonywanych ze
wskaza? pozapo?o?niczych (tj. okulistycznych, ortopedycznych, neurologicznych). Wiele
kobiet domaga si? ci?cia cesarskiego z ró?nych, nie zawsze w pe?ni uzasadnionych przyczyn
i cz?sto z powodu obaw o stan swojego dziecka. Ci?cie cesarskie jest wykonywane ze
wskazania zagro?enia ?ycia p?odu, a czasem matki, i wtedy jego zasadno?? nie podlega
?adnym dyskusjom.
Zagro?enia zwi?zane z cesarskim ci?ciem
Najcz?stszymi niekorzystnymi zjawiskami zwi?zanym z urodzeniem dziecka drog? ci?cia
cesarskiego s?:
opó?nione karmienie piersi?
niew?a?ciwa kolonizacja przewodu pokarmowego
Przewód pokarmowy, co mo?e wydawa? si? dziwne, jest siedliskiem ogromnej liczby bakterii
, które je?eli s? korzystne - „przyjazne” dziecku, spe?niaj? niezwykle istotn? rol? przede
wszystkim w ochronie przed zaka?eniami, w tym seps?. U dzieci, które s? karmione
naturalnie, w przewodzie pokarmowym dominuj? bifidobakterie [7]. Tylko poród drogami
naturalnymi, przechodzenie dziecka przez kana? rodny matki, kontakt „skóra do skóry”
(matki i dziecka) bezpo?rednio po urodzeniu oraz bezpo?redni kontakt siary (pierwszego
mleka matki) z jam? ustn? i przewodem pokarmowym noworodka, umo?liwia przedostanie si?
odpowiedniej ilo?ci tych korzystnych bakterii do organizmu dziecka.

Mikroflora jelitowa
Korzystna flora bakteryjna przewodu pokarmowego gwarantuje prawid?ow? syntez?
niezb?dnych witamin, ochron? przed zaka?eniami wywo?anymi przez chorobotwórcze
mikroorganizmy i prawid?owy rozwój jelitowego uk?adu ch?onnego. Natomiast jej brak
doprowadza do zwi?kszenia zachorowalno?ci nie tylko w okresie noworodkowym, ale tak?e w
okresie niemowl?cym i wieku pó?niejszym. Cz?sto opó?nione u matki wydalanie siary po
ci?ciu cesarskim, jak i odwlekanie pierwszego karmienia piersi? dzieci urodzonych t? drog?
powoduje inn?, niekorzystn? kolonizacj? przewodu pokarmowego. Jej odleg?e skutki badali
naukowcy szwedzcy, którzy wykazali zwi?kszony odsetek astmy i zaka?e? przewodu
pokarmowego u dzieci powy?ej 1. roku ?ycia.
Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e najlepsz? ochron? dla noworodka jest karmienie piersi?, co
pozwala na budowanie korzystnej mikroflory jelitowej z przewag? bifidobakterii. W sytuacji,
kiedy nie mo?esz karmi? piersi?, po konsultacji z lekarzem warto si?gn?? po mleko
modyfikowane zawieraj?ce aktywne kultury bifidobakterii, takie jak w mleku mamy (Bifidus BL).
<< Poznaj wszystkie zalety karmienia piersi? >> [8]
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