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לשאלה - עד מתי להניק את התינוק? אני עונה - עד מתי 
שתחפצי בכך. נשים פונות אלי ואומרות: "עזרת לי להתחיל 
יועצת  זה."   עם  להפסיק  לי  תעזרי  עכשיו  ההנקה,  עם 
הנקה היא בהחלט הכתובת לקבל מידע ותמיכה בתהליך 
לכל  משמח  ואפילו  מספק  תהליך  להיות  שיכול  הגמילה, 

הצדדים. 

תספקי  כך  מדורגת.  בצורה  היא  תינוק  לגמול  המומלצת  הדרך 
ככל שאספקת החלב  חיזוק" למערכת החיסונית:  "זריקת  לו 
הגמילה  בהתאמה.  עולה  בחלב  הנוגדנים  ריכוז  פוחתת, 
ההדרגתית גם שומרת על רקמת השד, ובריאה יותר לאם.

ההנקה  פעם.  בכל  אחת  הנקות   הורדת  היא  אחת  אפשרות 
התינוק.  לגיל  בהתאם  בקבוק,  או  מוצקים  בארוחת  תתחלף 
התהליך יכול להיות הדרגתי יותר, על ידי קיצור משך הזמן של כל 
הנקה. כאשר הורדת את ההנקה הרצויה ואין תחושה של מלאות 

או חוסר נוחות, אפשר להמשיך ולהוריד את ההנקה הבאה. 

ניתן  לקחת בשבוע הראשון לאחר  במידה והחלטת לא להניק, 
החלב.  את  לייבש  מנת  על  (דוסטינקס)   cabergoline  - הלידה 
ייצור החלב בסמוך ללידה. ניתן לקבל את  תרופה זו תדכא את 
התרופה באמצעות מרשם מגורם מוסמך. בכל שלב ניתן לייבש 
באופן שמרני ללא תרופות ע"י שתיה מרובה של חליטת מרווה 

ושימוש בעלי כרוב על השד.

מומלץ   - נוחות  אי  חשה  ואת  מלאים,  מרגישים  השדיים  אם 
במידה  חלב,  מעט  משאבה  עם  לשאוב  או  ידני  באופן  לסחוט 
לפנות  לא  והנחיה  סותר,  מידע  מקבלות  לעיתים  נשים  שתקל. 
את החלב "שזה רק יעשה להן יותר". פינוי החלב ימנע גודש 
או דלקת חלילה, וזה יותר חשוב מאשר למהר ולייבש. גם 
אם ייקח עוד יום לייבש, שמרי על גופך.  אם אין תחושה של חוסר 

נוחות בשדיים, אין צורך להוציא חלב.
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כאבים  במשככי  להיעזר  אפשר  הייבוש  בזמן  הנוחות  לשיפור 
קפואה,  (אפונה  שעה  חצי  כל  דקות  לשתי  קרים  וקומפרסים 
או  ושאיבות  גדוש,  לב; אם השד  שימי  רטובים קפואים).  פדים 
סחיטות לא מקלות, יש אודם או השד מרגיש חם ו / או יש לך חום 
או סימנים דומים לשפעת: חפשי עזרה, אלו יכולים להיות סימנים 

של חסימה בצינוריות החלב או דלקת בשד.

שלא  הרוח  במצב  תכוף  שינוי  או  תשישות  עצב,  חווה  את  אם 
עוברים לאחר מספר ימים בזמן ייבוש החלב או לאחר מכן, אנא 
התייעצי עם גורם מוסמך. את הקירבה הפיזית מומלץ להשלים 
עם  ייבשת  ולא  במידה  וכירבולים.  חיבוקים  תוספת  ידי  על 
תרופות, כל חלב שנסחט או נשאב במהלך התקופה הזו אפשר 
לתת לתינוק. זה נורמלי להיות עצובה ולהתאבל על סוף תקופת 
ההנקה. לא משנה כמה זמן הנקת, אפילו אם זה היה פעם אחת, 
דעי שנתת לתינוקך את ההתחלה הטובה ביותר ומתנה נהדרת 

לחיים.

ואמא  נשואה  בהכשרתה,  שיניים  רופאת  ויסמן,  ג'ינה  ד�ר 
עולש.  במושב  אם'  'חלב  מרפאת  בעלת  בנים,  לארבעה 
המרפאה כוללת את בית הספר הוותיק ביותר בארץ להכשרת 
נשים  להדרכת  הנקה  מועדון  ואת  הנקה,  ויועצות  מדריכות 
שירות  וחמימה,  ביתית  באווירה   - ולאחריה  הלידה  לפני 
מקצועי וזמינות גבוהה. בסל ההדרכות: הכנה להנקה בהריון, 
שינה  ייעוץ  היולדת,  בבית  או  במרפאה  פרטי  הנקה  ייעוץ 
לעבודה,  חזרה  וסדנאות  מעקב  מפגשי  יונקים,  לתינוקות 
מעבר לאוכל מוצק וגמילה, ושחרור לשון לתינוקות הנולדים 

עם לשון קשורה. 
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