
Zachęcam do zapoznania się z fragmentem
artykułu Jo Cormack i Natalii Stasenko
„Jak błędne przekonania rodziców mogą
wpływać na żywienie dzieci?”
Źródło: „Karmienie małego dziecka – wyzwaniem dla rodzica i terapeuty.
Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do
Ogryzka, która odbyła się 14 marca 2020 roku w Gdańsku”.

Omówimy cztery kategorie błędnych przekonań. Jako
pierwsze przeanalizujemy te dotyczące zachowań związanych
z jedzeniem. Jest wiele przykładów fałszywych opinii z tej
kategorii – często wywodzą się one z norm kulturowych. Po
pierwsze rodzice sądzą niekiedy, że dzieci powinny jeść w
sposób nieustrukturyzowany, np. wielokrotnie w ciągu dnia.
Ten model nazywamy potocznie „pasieniem”. Rodzice
czasami błędnie interpretują negatywne reakcje na jedzenie,
sądząc, że odmowa jedzenia jest oznaką problemu, podczas
gdy dziecko po prostu nie lubi danego pokarmu lub nie jest
głodne. Rodzice mogą interpretować bawienie się jedzeniem
jako złe zachowanie, zamiast docenić je jako proces
eksploracji i uczenia się.

Po drugie rodzice bywają zaniepokojeni wagą i wzrostem
dzieci. Choć z niektórych badań naukowych wynikają
dokładnie odwrotne wnioski, to jeśli chodzi o zależność
pomiędzy wagą a jedzeniem wybiórczym, większość badań
pokazuje, że dzieci jedzące wybiórczo wcale nie doświadczają
częściej niedowagi niż ich rówieśnicy jedzący niewybiórczo. A
jednak u niektórych rodziców obawa, że z natury szczupły
maluch ma niedowagę, prowadzi do wywierania presji na
dziecko w kwestii jedzenia. Tymczasem u dzieci, podobnie jak
u dorosłych, występuje duże zróżnicowanie pod względem
wagi i wzrostu. Jeśli wzrost dziecka utrzymuje się mniej
więcej na tym samym centylu, obawy o niedowagę nie są
uzasadnione, o ile nie nastąpi nagły skok o ponad dwa
centyle.



Po trzecie rodzice mają nieuzasadnione obawy co do wartości
odżywczej diety dziecka. Badania kliniczne sugerują np., że
wielu rodziców martwi się, że ich dziecko nie pozyskuje z
diety odpowiedniej ilości białka. Tak zdarza się bardzo rzadko.
Bardziej prawdopodobne jest to, że rodzic nie jest świadomy
zawartości białka w takich pokarmach jak mleko czy chleb,
które w świadomości społecznej nie są tak istotnymi źródłami
tego składnika jak mięso, ryby czy rośliny strączkowe. Mięso i
ryby to dla dzieci jedzących wybiórczo trudne pokarmy – po
części ze względu na teksturę, która może być trudna z
zarówno oralno-motorycznego, jak i sensorycznego punktu
widzenia. Warzywa to kolejna kategoria pokarmów, które
dzieci jedzące wybiórczo często odrzucają. Rodzice martwią
się niekiedy, że dzieci nie zapewniają sobie najważniejszych
witamin i składników mineralnych obecnych w warzywach.
Choć należy dążyć do diety jak najbogatszej w jarzyny, dzieci
bardzo rzadko doświadczają niedoborów, których nie można
by wyrównać za pomocą multiwitaminy lub zbilansowania
diety w inny sposób. Nacisk, aby dzieci jadły warzywa, może
długoterminowo skutkować pogorszeniem stosunku dzieci do
jedzenia. Na podobnej zasadzie rodzice często mają
przesadzone wyobrażenia o ilości jedzenia, jakiej potrzebują
małe dzieci, co prowadzi do niepotrzebnych zmartwień, gdy
dziecko odmawia posiłku.



Bywa też, że rodzice niewłaściwie pojmują swoją rolę w
procesie żywienia dzieci. Badania jakościowe pokazują, ze
najważniejszym celem rodziców odnośnie dokarmiania dzieci
jest często sprawienie, aby dzieci „coś zjadły”, a nie
wspieranie kształtowania się trwałego pozytywnego stosunku
do jedzenia. Responsywne żywienie obejmuje zapewnienie
odpowiednio ustrukturyzowanych możliwości jedzenia i
pozytywnego środowiska żywieniowego, w ramach którego
dzieci mogą podejmować decyzje wynikające z własnych
wewnętrznych potrzeb. Jeżeli rodzic jest przekonany, że musi
sprawiać, aby dziecko jadło, a także, że musi stwarzać takie
możliwości i środowisko, będzie to objawiać się
kontrolującymi praktykami żywieniowymi. Sugeruje się, że
wydawanie rodzicom wytycznych, aby pozwalali dzieciom na
jedzenie w sposób autonomiczny, nie wystarcza, aby
przełożyło się to na zmiany zachowań. Specjaliści praktycy
muszą iść o krok dalej, pomagając rodzicom zrozumieć
adaptacyjne praktyki żywieniowe w kontekście doceniania ich
szerszej roli związanej z żywieniem dzieci. Skupienie rodziców
na kierowaniu sprawami związanymi z jedzeniem może
wynikać z ewolucji naszej biologii, ponieważ kiedy jedzenia
było mało, przetrwanie dziecimogło zleżeć od tego, czy zjadły
posiłek. Ponadto, ponieważ karmienie jest fundamentalnym
elementem rodzicielstwa, w wielu kulturach bycie „dobrą
matką” obejmuje posiadanie dziecka odznaczającego się
dużym apetytem.

[…] Rodzicemartwią się, bomają poczucie istnienie problemu
żywieniowego, wywierają nacisk na dziecko, aby jadło lub
próbowało różnych pokarmów i następuje pogorszenie
zachowań związanych z jedzeniem, co prowadzi do dalszej
presji.


