
Σεμινάριο Θηλασμού για Βοηθούς Μητρότητας και 
άλλους επαγγελματίες υγείας 

30/3 -31/3/2013, 10:00 – 16:00 

Στόχοι του σεμιναρίου 

Οι βοηθοί μητρότητας θα αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε:  

 Να ενημερώσουν τις έγκυες μητέρες για το θηλασμό  

 Να υποστηρίξουν τις νέες μητέρες στην αρχή του θηλασμού ώστε να 

διασφαλίσουν επιτυχή θηλασμό 

 Να ενημερώσουν τις λεχώνες για τους τρόπους με τους οποίους θα προλάβουν 

συνηθισμένα προβλήματα κατά το θηλασμό 

 Να υποστηρίξουν τις μητέρες σε κοινά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά το 

θηλασμό 

 Να στηρίξουν συναισθηματικά τις μητέρες ακούγοντας τις ανησυχίες τους, τους 

φόβους και τις εμπειρίες τους σχετικά με το θηλασμό 

 Να συστήσουν/ παραπέμψουν σε συμβούλους θηλασμού ή/ και γιατρούς και 

επαγγελματίες υγείας για εξειδικευμένα θέματα του θηλασμού 

 

Θεματολογία 

 Οι κίνδυνοι του να μη θηλάσουν οι μητέρες το μωρό τους  

 Ανατομία Στήθους & Φυσιολογία του Θηλασμού, Στάδια Γαλουχίας, 

Μηχανισμός Παραγωγής Γάλακτος, Στάδια Μητρικού Γάλακτος 

 Τοποθέτηση Μωρού & Σύλληψη Μαστού: Πρακτική Εξάσκηση 

 Το μωρό παίρνει αρκετό γάλα;  (συχνότητα, διάρκεια γευμάτων, ενδείξεις ότι το 

μωρό πεινάει, ποσοτικές - υποκειμενικές ενδείξεις ότι το γάλα μεταφέρεται, τι να 

περιμένουμε ανάλογα με την ηλικία του μωρού) 

 Διατροφή της θηλάζουσας μητέρας (διατροφή, δίαιτα, αλκοόλ, κάπνισμα, 

καφεΐνη, φάρμακα κλπ) 

 Θηλασμός κατά την πρώτη εβδομάδα ζωής του βρέφους (συναισθηματική 

κατάσταση της μητέρας, πρακτικές του μαιευτηρίου, προβλήματα θηλασμού) 

 Προβλήματα θηλασμού: επίπεδες, εισέχουσες, μεγάλες θηλές, πληγωμένες θηλές, 

υπερφόρτωση μαστών, μαστίτιδα, απόφραξη πόρων, 3
rd

 spacing, 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ίκτερος, εγχειρισμένο στήθος 

 Άντληση μητρικού γάλακτος (αντλίες, άντληση με το χέρι, αποθήκευση 

γάλακτος, μασάζ στήθους) 



 Βοηθώντας μητέρες με ιδιαίτερες ανάγκες (δίδυμα, πρόωρα μωρά, άρρωστο 

μωρό, αποχωρισμός μητέρας μωρού) 

 Εύρος πρακτικής βοηθών μητρότητας για το θηλασμό, συστάσεις – παραπομπές 

σε άλλους επαγγελματίες υγείας, δίκτυα υποστήριξης γυναικών 

 Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη του θηλασμού  

 Case studies 

Η παρουσίαση του σεμιναρίου θα γίνει με τη βοήθεια φωτογραφιών, video, βιωματικών 

ασκήσεων και πρακτικών ασκήσεων στη συμβουλευτική και αξιολόγηση. 

 

 

Εκπαιδεύτριες 

Κατερίνα Μιχαηλίδου 

Σύμβουλος Θηλασμού IBCLC, Σύμβουλος LLL, Βοηθός Μητρότητας 

Αγγελική Παπαμιχαήλ 

Certified Lactation Educator CLE/CLC, Βοηθός Μητρότητας  

 

Κόστος σεμιναρίου: 110 € + ΦΠΑ 

Σύνολο ωρών σεμιναρίου: 10 ώρες 

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου: HOPE Centro Rosas, Σεμιτέλου 4 (έναντι Μεγάρου 

Μουσικής)  

 


