
 ВАЖЛИВІСТЬ  ГРУДНОГО  ВИГОДОВУВАННЯ

Наш орган�зм п�д час ваг�тности спроможний забезпечити д�тям все необх�дне для їхнього
розвитку. П�сля народження, завдяки виробленню грудного молока орган�змом, кожна 
мати забезпечує своїй дитин� харчування, �мун�тет, безпеку та догляд.

ЗБІЛЬШИТИ  КІЛЬКІСТЬ  МОЛОКА  ЛЕГКО, ЯК  1-2-3!

Об�йм�ть роздягнуту дитину в вертикальн�й
позиц�ї м�ж оголеними грудьми. Вкрийтесь
ковдрою разом, якщо в к�мнат� прохолодно.
Переконайтесь, що дихальн� шляхи дитини
чист�.

Контакт «шк�ра до шк�ри» стимулює
вид�лення «гормону любов�» як у вас, так � у
дитини. Це розслабляє та стимулює пот�к
молока.
Залишайтесь у цьому положен� ст�льки,
ск�льки забажаєте, � чим б�льше, тим краще.

Перегляньте матер�ал «Т�лесний контакт»,
щоб отримати поради та важливу
�нформац�ю з безпеки.

Годуйте дитину грудним молоком
часто � коли захоче дитина. Не
чекайте, поки дитина заплаче або
завередує, щоб запропонувати.

Переконайтеся, що дитина має
глубоке та зручне захоплення
грудей та правильне положення
«жив�т до мами, сосок напроти
носика».

Намагайтеся годувати в д�апазон�
10-12 раз�в: в�д св�танку до заходу
сонця, включаючи н�чне годування.
Продовжуйте годувати дитину за
допомогою стискання грудей та
зм�нюючи сторони.
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Максимальна в�ддача молока
дитин� п�д час кожного годування
стимулює б�льше молока в
майбутньому.

Розташуйте чотири пальц� п�д
грудьми, а великий зверху подал�
в�д ареоли (темного
навколососкового кола).
Натискайте обережно, наче на
гумовий м’ячик, поки не пом�тите,
що ваша дитина починає ковтати.

В�дпуст�ть, коли ваша дитина
перестане пити.

ГРУДНІ КОМПРЕСІЇТiлесний контакт

Дитина, яку при вимоз� годують грудним молоком в комфортн�й позиц�ї, нав�ть у стресов� пер�оди -
на кшталт надзвичайних ситуац�й - провокує пост�йний пот�к молока. А пост�йний контакт шк�ри до
шк�ри зменшує її стрес, зб�льшує к�льк�сть вироблення орган�змом.

МЕТОДИ  ПІДВИЩЕННЯ  ЛАКТАЦІЇ  У  КРИЗУ

Чи знаєте ви, що недостатня к�льк�сть молока зустр�чається р�дко, та це одне з найпоширен�ших занепокоєнь матер�в, як� переключаються на вживання сум�ш�? Якщо ви
припинили грудне вигодувавання та хочете його в�дновити через релактац�ю, або ввели прикорм, але хочете зб�льшити к�льк�сть молока, зверн�ться за допомогою до

консультанта з грудного вигодовування.

Виробництво молока залежить в�д попиту та пропозиц�ї. Чим б�льше молока п'є дитина,
тим б�льше молока виробляє наш орган�зм.

Сл�дкуйте та реагуйте
на потреби дитини.
Не годуйте дитину

примусово.
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