21.03.2017

Vanhempiin liittyvien tekijöiden
vaikutus ja äitien kokemukset
imetyksestä ja lisäruokien
antamisesta
Suomen vauvamyönteisyyskouluttajien
verkostoseminaari
Jyväskylä 16.3.2017
Jenni Vaarno

Isän ja äidin ikä, koulutus,
lasten lkm, terveys, yms

Lapsen terveys,
temperamentti,
sukupuoli, koko.
yms.

Parisuhde

Ympäristö

Äidin ja isän oma syöminen
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Äidin ja isän oma syöminen

Vanhempien oma syöminen?
Äidit:


Syömishäiriö – lyhyempi imetys



Rajoittava syöminen – imetyksen aloittaminen epätodennäköisempää ja
imetyksen kesto lyhyempi ja syöttäminen ei lapsilähtöistä



Neofobia – vähemmän terveellisiä ruokia lapselle


Epäterveellinen ravinto –
lyhyempi imetyksen kesto ja
aikaisempi lisäruokien aloitus

Isät


Ei juuri tutkittu
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Vanhempien oma syöminen?


Syömistapakyselylomake (4kk), ruokaneofobia ja
ruokavalion laatu (13kk)



Äitien rajoittava syöminen ⤑ aikaisemmin
lisäruokia



Äitien ruokaneofobia ⤑ lyhyempi
täysimetyksen ja kokonaisimetyksen kesto



Isien huono ruokavalion laatu ⤑
aikaisemmin lisäruokia ja lyhyempi
imetyksen kokonaiskesto

Vanhempien masennus?


Prenataalilla masennuksella ei suoraa
vaikutusta imetyksen kestoon
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Vanhempien masennus?


Edinburgh Postnatal Depression Scale eli EPDS-lomake
(20rv & 4kk)



Prenataalilla masennuksella ei suoraa
vaikutusta imetyksen kestoon
Prenataali
masennus



⤑

Postnataali
Lyhyempi
⤑
masennus
täysimetys

Masennus ⤑ vähäisempi suositusten
noudattaminen

Ahlqvist‐Björkroth, Vaarno ym. 2015

Parisuhdetyytyväisyys?
Puolisolla suuri merkitys imetykselle
Kahden pienen lapsen isä: "Imetys on hellyttävää, mutta mies jää vähän
ulkopuoliseksi” Mies voi osallistua imetykseen tukemalla ja kannustamalla äitiä.
Lisäksi mies voi esimerkiksi antaa pullosta pumppumaitoa YLE 16.10.2014
Imetyksen kuuluu vituttaa äitiä - ei isää
Blogi Tarinoita isän elämästä
”Juu, olis kiva kun isät imettäis yöllä ”
”Luulen, että minun imettäminen olisi loppunut jo
kuukaudessa ja jos mies ei olisi kannustanut jne.!!!”
”…tietty isukki on myös hyvä palvelija =)”
”…se henkinen puoli on tärkein, millä isä voi osallistua
imettämiseen” Vauva keskustelupalsta
Imetys tappaa parisuhteen – kun siirryin
korvikemaitoon, seksihaluni palasivat Jouduin
tekemään vaikean valinnan mieheni ja vauvan välillä.
HS 25.11.2016
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Parisuhdetyytyväisyys


RDAS – Revised Dyadic Adjustment Scale (20rv &
4kk)



Äidin tyytymättömyys
parisuhteeseen raskausaikana liittyi
pidempään täysimetyksen kestoon



Äiti kompensoi huonoa
parisuhdettaan vahvemmalla
vuorovaikutuksella lapsen kanssa –
imettää pidempään?

Ahlqvist‐Björkroth, Vaarno ym. 2015

Vanhempien taustatekijöiden vaikutus:


Vanhempien
siviilisääty



Biologinen
perhe



Lasten
lukumäärä



Äidin ikä, paino,
ammatti ja
koulutus



Isän paino,
ammatti ja
koulutus



Lapsen
sukupuoli ja
syntymäpaino
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Ympäristön vaikutus lapsen syöttämiseen
Lainsää‐
däntö
Ympäristö

Työ

Sukulaiset

Media

Päivähoito

Ystävät
Kulttuuri
Terveydenhoito
Politiikka
ohjelmat

Äitien kokemukset ja
näkemykset imettämisestä eri
ympäristöissä / kulttuureissa?


Suomessa täysimetyksen kesto 2,4kk
ja imetyksen kokonaiskesto 8,1kk



Salomonsaarilla täysimetyksen kesto
5,1kk ja imetyksen kokonaiskesto
21,7kk



1‐2vuotiaiden lasten äitien
haastattelut



N= 34 (FI) & 45 (SB)
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Suomi


Imetyksen hyödyt tunnettiin



Halu imettää



Huoli maidon
riittävyydestä



Äitiyden mitta



Säännöt ja
kontrolli

Salomonsaaret


Luonnollinen tapa ruokkia lapsi



Itsestäänselvyys / ainoa vaihtoehto?



Rentous



Lapsentahtisuus



Perheen tilanteen
mukaan
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Miten imetystä voisi tukea?


Perheen syömistavat äitiysneuvolassa



Masennuksen tunnistaminen ja hoito jo
raskausaikana



Parisuhde ja imetys?



Perheen ratkaisun kunnioittaminen



Imetyksen näkyvyys yhteiskunnassa



Vertaistuki sukulaisilta ja ystäviltä



Imetysohjaus

Kiitos!

jenni.vaarno@utu.fi
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