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Починаємо! Поклад�ть дитину вертикально м�ж грудьми,
положенням грудної кл�тки малюка до ваших грудей. У дитини
повинн� бути з�гнут� ручки � н�жки, як у маленького жабеняти
(див. зображення вище). Щока дитини повинна прилягати до
вас, а п�дбор�ддя трохи п�дняте, щоб малюк м�г вас бачити �
в�льно дихати. Голова дитини повинна знаходитися на в�дстан�
поц�лунку.
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П�дготуйтеся! Одягн�ть сорочку, яку можна розст�бнути спереду або не одягайте
сорочку взагал�, зн�м�ть бюстгальтер. На дитин� не повинно бути н�чого, окр�м
п�дгузка. Якщо в к�мнат� прохолодно, можна накритися ковдрою. Переконайтеся,
що обличчя дитини не закрите та її дихальн� шляхи не обмежен�.
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Влаштуйтеся зручно! Сядьте, в�дкинувшись на кр�сл� або л�жку.
Якщо ви практикуєте сп�льний сон, дотримуйтеся рекомендац�й
щодо безпечного сп�льного сну та обов’язково знайд�ть опору в
лежачому положенн�. Н�коли не клад�ть дитину на подушки.

Контакт «шк�ра-до-шк�ри» - це важливий �нструмент для початку,
зб�льшення або повторного запуску грудного вигодовування. Ваша дитина

може залишатися в контакт� «шк�ра-до-шк�ри» п�д час годування з
пляшечки або п�д час отримання крапельного харчування, в процес�, коли
ви створюєте св�й запас молока. Зверн�ться до консультанта з грудного

вигодовування, щоб д�знатися б�льше �нформац�ї.

ВРАЖАЮЧИЙ ФАКТ
Т�ло матер� реагує на потреби її дитини, воно нав�ть забезпечує ун�кальний
досв�д для кожного з близнюк�в. Досл�дження показали, що п�д час тримання
близнюк�в на кожн�й �з грудей, температура конкретної груд� матер�
п�двищується або знижується для стаб�л�зац�ї � задоволення потреб
�ндив�дуальної дитини.

Для контакту «шк�ра-до-шк�ри» п�д час ходи можна використовувати безпечну та
в�дпов�дну до в�ку переноску для дитини. Це допоможе вашому т�лу «автоматично»
виробити багато молока. Якщо ви використовуєте переноску для маленьких д�тей,
переконайтеся, що голова дитини та шия п�дтримуються верхньою частиною

переноски одразу п�д вухом малюка. П�дбор�ддя дитини повинно бути в�дкритим
для в�льного дихання, при цьому повинна збер�гатися поза “жабеняти”' та

“поц�лунку”. 

 ТІЛЕСНИЙ КОНТАКТ

Контакт «шк�ра-до-шк�ри» позитивно впливає на немовлят � маленьких д�тей ще
довго п�сля пер�оду народження. Чим б�льше годин проведен� у контакт� «шк�ра-до-
шк�ри», тим б�льше корист� отримують матер� та д�ти. Даний контакт сприяє
подоланню багатьох труднощ�в грудного вигодовування � є п�дтвердженим
методом для зб�льшення к�лькост� грудного молока. 

Контакт 'шк�ра-до-шк�ри' - це метод догляду за дитиною, 
коли роздягненого малюка у безпечному положенн� викладають
 м�ж оголеними грудьми матер�.

 Даний метод характеризується тим, що д�ти почуваються, немов вони
повернулися у лоно матер�, їм безпечно � вони в�дчувають т�сний зв'язок з мамою.
Вид�ляється гормон любов�, окситоцин, який допомагає розслабитися як матер�,
так � дитин�. Метод “шк�ра-до-шк�ри” корисний п�д час стресу � надзвичайних
ситуац�й, в�н зменшує ризик депрес�ї, сприяє зближенню мами � дитини та
заспокоює дитину, яка плаче. Партнери матер�в також можуть застосовувати цей
метод!

Д�ти п�д час контакту «шк�ра-до-шк�ри» синхрон�зуються з мат�р'ю, їхня температура т�ла,

пульс, дихання, р�вень цукру в кров� залишаються стаб�льними. Даний метод працює
краще, н�ж �нкубатори � гр�лки. В�н покращує здоров'я, розвиток мозку та сприяє
економ�чному добробуту в дорослому житт�. Коли дитина в�докремлена в�д матер�, вона
спалює калор�ї та жири для видобутку енерг�ї, намагаючись стаб�л�зувати св�й стан.

Дитина, до якої застосовують метод «шк�ра-до-шк�ри», набирає краще вагу. 
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КОНТАКТ «ШКІРА-ДО ШКІРИ» - ЦЕ ЛЕГКО ЯК 1-2-3!

ДЛЯ НЕМОВЛЯТ І МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ 

Немовлята повинн� отримати щонайменше 90 хвилин контакту «шк�ра-до-шк�ри»
одразу п�сля народження. Подальше застосування контакту «шк�ра-до-шк�ри»
рятує життя передчасно народженим д�тям.


