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Грудне вигодовування: перші дні 
У перші кілька днів ви і ваша дитина пізнаватимете один одного. Вам обом може знадобитися 
час, щоб освоїти грудне вигодовування. 

 
У деяких жінок це відбувається швидше, ніж у інших. Але майже всі жінки виробляють достатньо молока 
для своєї дитини. 

Підготовка до грудного вигодовування перед пологами 
Добре дізнатися якнайбільше про грудне вигодовування до народження дитини. Це може допомогти 
вам відчути себе впевненіше, коли ви почнете годувати дитину грудьми. 

 
Допологові заняття зазвичай охоплюють найважливіші аспекти грудного вигодовування, такі як 
розташування та прикладання дитини, зціджування та способи вирішення поширених проблем грудного 
вигодовування. 

 
Запитайте свого акушера про допологові заняття поряд з вами. 

 
Ви можете дізнатися про грудне вигодовування у свого акушера, членів сім'ї та друзів, а також за 
допомогою корисних телефонах довіри та на веб-сайтів. 

 
Існує безліч груп та занять, деякі з яких спеціально розроблені для вагітних жінок, які хочуть більше 
дізнатися про грудне вигодовування. Ви можете дізнатися більше, звернувшись до свого акушера, 
патронажної сестри, місцевої організації або терапевта. Або завітайте до місцевого центру дитини. 

Тілесний контакт 
Тілесний контакт відразу після пологів допоможе дитині зігрітися і заспокоїтися та дихання дитини стане 
рівним. 

 
Тілесний контакт означає, що ви тримаєте дитину роздягненою або одягненою тільки в підгузник, 
притискаючи її до своєї шкіри, зазвичай під верхнім одягом або під ковдрою. 

 
Тілесний контакт зближує вас та вашу дитину. Це також чудовий час для першого годування груддю. 
Якщо вам потрібна допомога, ваш фельдшер-акушер допоможе вам з розташуванням та прикладанням 
дитини. 

 
Тілесний контакт - це дуже добре спілкування в будь-який час. Тілесний контакт заспокоїть вас і 
вашу дитину в перші кілька днів і тижнів, поки ви будете пізнавати один одного. Це також допомагає 
вашій дитині притулитися до ваших грудей, використовуючи свої природні рефлекси повзання та 
захоплення грудей. 

 
Ви, як і раніше, зможете зблизитися з дитиною і годувати її грудьми, навіть якщо у вас не було цього 
контакту, наприклад, якщо вашій дитині потрібно провести деякий час у відділенні інтенсивної терапії 
для новонароджених 

 
При необхідності акушер покаже вам, як зціджувати грудне молоко, поки дитина не буде готова до 
грудного вигодовування. Вони також можуть допомогти вам встановити тілесний контакт з вашою 
дитиною за першої ж нагоди. 

Тілесний контакт після кесаревого розтину 

Якщо ваша дитина народиться за допомогою кесаревого розтину, ви все одно зможете мати тілесний 
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контакт із дитиною відразу після пологів. 

Молозиво: ваше перше молоко 
Рідина, яку ваші груди виробляють в перші кілька днів після пологів, називається молозивом. Це 
густа і зазвичай золотаво-жовтого кольору рідина. Це дуже концентрована їжа, тому вашій дитині 
знадобиться лише невелика кількість, приблизно чайна ложка, при кожній годівлі. 

 
Ваша дитина буде голодна досить часто, можливо, щогодини. Вона буде їсти менше, але довше, як 
тільки ваші груди почнуть виробляти більше «зрілого» молока через кілька днів. 

 
Чим більше ви годуєте грудьми, тим більше смоктання вашої дитини стимулюватиме вироблення 
молока, і тим більше молока у вас буде. 

Рефлекс окситоцину 
Смоктання вашої дитини змушує м'язи ваших грудей видавлювати молоко до сосків. Це називається 
рефлексом окситоцину 

 
У деяких жінок виникає відчуття поколювання, яке може бути досить сильним. Інші взагалі нічого не 
відчувають. 

 
Ви побачите, як ваша дитина відреагує, коли у вас почне виділятись молоко. Коли почне текти 
молоко,швидке смоктання зміняться глибокими ритмічними ковтками. Немовлята часто роблять 
паузу після першого швидкого смоктання, чекаючи, поки надійде більше молока. 

 
Іноді рефлекс окситоцину може бути настільки сильним, що дитина починає кашляти та 
відпльовуватися. Ваш фельдшер-акушер, патронажна сестра або особа, яка підтримує грудне 
вигодовування, можуть допомогти вам. 

 
Якщо здається, що ваша дитина засинає до стадії глибокого проковтування молока, можливо, вона 
неправильно прикладена до грудей. Попросіть акушера, патронажну сестру або помічника з грудного 
вигодовування перевірити положення та прикладення дитини. 

 
Іноді ви помітите, що у вас виділяється молоко у відповідь на плач вашої дитини або коли ви 
приймаєте теплу ванну чи душ. Це нормально. 

Як часто я повинна годувати свою дитину? 
У перший тиждень ваша дитина може харчуватися дуже часто. Таке харчування може бути щогодини 
у перші кілька днів. 

 
Годуйте дитину так часто та довго, як вона того забажає. Через кілька днів вона харчуватимуться 
рідше, але довше. 

 
Як дуже приблизний орієнтир, ваша дитина повинна харчуватися принаймні від 8 до 12 разів або 
частіше кожні 24 години протягом перших кількох тижнів. 

 
Це нормально годувати дитину, коли вона голодна, коли ваші груди наповнені молоком або коли ви 
просто хочете обійняти і притулитися до вашої дитини. 

Неможливо перегодувати дитину на грудному 

вигодовуванні. Коли ваша дитина голодна, вона 

може: 

• стати неспокійним 
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• смоктати кулак або пальці 
• видавати бурмотливі звуки 
• повернути голову та відкрити рот (пошук грудей) 
• Найкраще намагатися годувати малюка під час цих ранніх ознак годування, так як плачучого 

малюка важко годувати. 

Накопичення молока 
Приблизно через 2-4 дні після народження ви можете помітити, що ваші груди стають повнішими. Це 
часто називають "приходом молока". 

 
Кількість молока варіюватиметься залежно від потреб вашої дитини.Щоразу, коли ваша дитина 
харчується, ваше тіло знає, що потрібно більше молока для наступного годування. Кількість 
виробленого вами молока збільшуватиметься або зменшуватиметься залежно від того, як часто 
годується ваша дитина 

 
Годуйте дитину так часто та довго, як вона того забажає. Це називається годування на вимогу. Іншими 
словами, відповідаючи на потреби вашої дитини. Це також відомо як годування на вимогу або під 
керівництвом дитини. 

 
На початку може здатися, що ви нічого не робите, крім годування вашої дитини. Але поступово ви і 
ваша дитина увійдете у звичку, і кількість молока, що ви виробляєтеся, стабілізується. 

 
Дуже важливо годувати грудьми вночі, тому що саме у цей час у вас виробляється більше гормонів 
(пролактину) для поповнення запасів молока. 

 
У перші тижні, перш ніж ви і ваша дитина звикнете до грудного вигодовування, «прикорм» молочною 
сумішшю або пустушка, може знизити вироблення молока. 

 
Поговоріть з акушером або патронажною сестрою, якщо ви турбуєтеся про грудне вигодовування або 
вважаєте, що вашій дитині не вистачає молока. 

 
Вони можуть запропонувати дитині давати зціджене грудне молоко одночасно з грудним 
вигодовуванням. 

 
Запитайте у свого акушера або патронажної сестри додаткову інформацію про те, як визначити, чи 
отримує ваша дитина достатньо молока, і поради щодо збільшення вироблення молока. 

Боротьба з підтіканням молока 
Іноді грудне молоко може зненацька витікати з сосків. 

 
Носіння прокладок для грудей запобіжить намокання вашого одягу грудним молоком. Не забувайте 
міняти їх часто, щоб запобігти інфекції. 

 
Зціджування молока також може допомогти. Зціджуйте лише невелику кількість молока, щоб почуватися 
комфортно, оскільки ви не хочете надмірно стимулювати утворення молока. 

 
Якщо ваша дитина останнім часом не харчувалася, ви можете запропонувати їй поїсти, тому що грудне 
вигодовування також забезпечує вам комфорт. 

Допомога та підтримка при грудному вигодовуванні 
• Дізнайтеся більше про положення та прикладання дитини до грудей, у тому числі про те, як 

влаштуватися зручніше і переконатися, що дитина правильно прикладена. 
• Якщо у вас виникли труднощі з грудним вигодовуванням: 
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Зверніться по допомогу до акушера або патронажної сестри. Вони також можуть розповісти вам про 
іншу підтримку грудного вигодовування, доступну поблизу вас. 
Знайдіть інформацію в інтернеті про підтримку грудного вигодовування у вашому районі. 
Зателефонуйте до національної служби підтримки грудного вигодовування за телефоном 
0300 100 0212 (щодня з 9:30 до 21:30). 


