
 
1. Карта моніторингу грудного вигодовування новонароджених 

                         
Ім’я дитини ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Грудне вигодовування: ПГ - права грудь, ЛГ - ліва грудь, 

Пелюшки: С – стілець, M - сеча                            
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ДОРОГА МАМО! 

1. ПЕРШІ ГОДИНИ ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ І ПЕРШИЙ ДЕНЬ ЖИТТЯ ВАШОЇ ДИТИНИ (PIERWSZE GODZINY PO 

PORODZIE i PIERWSZY DZIEŃ ŻYCIA TWOJEGO MALUCHA) 

Контакт «шкіра до шкіри» і перше грудне вигодовування: 

— Якщо ви народжували природньо. акушерка, ймовірно, поклала дитину на ваше голе тіло відразу 

після пологів, а коли вона почала посилати сигнали голоду, вона допомогла вам притиснути її до 

грудей.  

- Якщо ви народжували за допомогою кесаревого розтину, в реанімаційному відділенні акушерка 

поклала голу дитину на ваше голе тіло, дозволяючи йому смоктати груди, як тільки вона почала 

посилати сигнали голоду.  

- Дитина, яка активно смоктала груди після пологів, може не смоктати груди протягом кількох 

наступних годин, може мати знижену активність (але не обов'язково), але все одно пропонуйте їй 

груди кожні 3-4 години, обійміть її і стисните близько до себе.  Щоб заохотити дитину смоктати 

грудь, можна видавити йому в рот кілька крапель молока.  

Якщо ваша дитина не хоче смоктати груди, вам потрібно буде зцідити невелику кількість вручну і дати 

дитині. Акушерка допоможе вам або притиснути дитину до грудей, або вручну зцідити молозиво і 

дати його дитині. 

Першими ознаками голоду для вашого малюка будуть пробудження, відкривання рота, рушання 

устами та засовування долоньок до рота. Плач є останнім симптомом голоду і може утруднити 

прикладання дитини до грудей. 

2. ДРУГИЙ ДЕНЬ ЖИТТЯ ВАШОГО МАЛЮКА (DRUGI DZIEŃ ŻYCIA TWOJEGO MALUCHA) 

Дитина стає все активнішою - охоче, тривале і часто смокче грудь - це час для стимуляції лактації  

- тепер стежте за тим, щоб малюка часто прикладали до грудей - кожні 2-3 години, має бути 8-12 

годувань на добу  

- годуйте малюка також вночі, будіть на годування кожні 3 години, якщо він не прокидається сам, 

протягом доби може бути одна 4-годинна перерва 

- вийміть дитину з ковдри перед годуванням, змініть підгузник, уложіть її комфортно на висоті 

навколо грудей, притисніть животик до себе. 

Акушерка допоможе вам правильно притиснути дитину до грудей. 

3. НАСТУПНІ ДНІ - Як розпізнати, що дитина наїдається? (KOLEJNE DNI  -   Jak rozpoznać, że dziecko się najada?) 

Будьте спокійні, якщо: 

- ви годуєте 8-12 разів на день, тобто кожні 2-3 години - також вночі; 

- ви обидва маєте правильне, зручне положення, годування вам не завдає болю; 

- дитина правильно прикладена до грудей; якщо сумніваєтеся, зверніться за допомогою до 

акушерки; 

- дитина активна біля грудей, чути ковтання молока не менше 10 хвилин; потім вона смокче іншу 

грудь; 

- груди до годування більш тверді, після годування більш м‘які; 

- дитина какає (3-4 рази) і замочує пелюшки кілька разів (6-8) на день; 

- малюк прокидається на годування, сам закінчує годування, відпускаючи груди або засинаючи, 

спокійний; 

За перші кілька днів ваша дитина втратить 6-7% ваги. Протягом 7-10 днів маса тіла повинна зрівнятися 

з масою тіла при народженні (перебуваючи вдома добре якщо є можливість перевірити).  

Збільшення ваги в перші 3 місяці життя дитини становить 26-30 грам на добу.

 



 

Karta monitorowania karmień noworodka piersią    
                            
 

Karmienia piersią:    PP – prawa pierś,  PL – lewa pierś, 
Pieluszki: S – stolec, M – mocz 
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DROGA MAMO! 
 

1. PIERWSZE GODZINY PO PORODZIE i PIERWSZY DZIEŃ ŻYCIA TWOJEGO MALUCHA 

Kontakt skóra do skóry i pierwsze karmienia piersią                                                                                                                                                                              

- Jeśli urodziłaś drogami natury to zapewne bezpośrednio po porodzie położna ułożyła maluszka na Twoim 

nagim ciele a kiedy zaczął wysyłać sygnały głodu pomogła Ci przystawić go do Twojej piersi.                       

-Jeśli urodziłaś drogą cięcia cesarskiego to na sali pooperacyjnej najszybciej jak to było możliwe, położna 

ułożyła gołego maluszka na Twoim gołym ciele umożliwiając mu ssanie piersi kiedy tylko zaczął wysyłać 

sygnały głodu.                                                                                                                                                    

- Dziecko, które po porodzie ssało pierś aktywnie, przez kolejne  godziny ma prawo nie podejmować ssania, 

może mieć obniżoną aktywność (ale niekoniecznie), proponuj mu jednak pierś co kilka godzin, przytul 

blisko do siebie, żeby zachęcić dziecko do ssania możesz wycisnąć kilka kropelek mleka na jego usta.                                                                                                                                                                            

Jeśli dziecko nie chce ssać piersi, trzeba ręcznie odciągnąć niewielką ilość pokarmu i podać go dziecku.    

Położna pomoże Ci w przystawieniu dziecka do piersi lub w ręcznym odciągnięciu siary i podaniu jej dziecku. 

Pierwszymi oznakami głodu u Twojego maluch będzie jego przebudzenie się, otwieranie buzi, poruszanie 

ustami i wkładanie rączek do buzi. Płacz jest ostatnim objawem głodu, może powodować problemy z 

przystawieniem dziecka do piersi. 

 

2. DRUGI DZIEŃ ŻYCIA TWOJEGO MALUCHA 

Dziecko jest coraz bardziej aktywne - chętnie, długo i często ssie pierś to czas na stymulację laktacji                                                                                                                                             

- zadbaj teraz o częste przystawienie dziecka do piersi co 1-2-3 godziny, w ciągu doby powinno być 8-12 

karmień, to czas na intensywną stymulację laktacji                                                                                                                                                                                                                             

- karm dziecko również w nocy,  wybudzaj na karmienia co 3 godziny jeśli samo się nie budzi, w ciągu doby 

może być jedna przerwa 4 godzinna                                                                                                                                                                                                       

- wyjmij dziecko z kocyka/rożka przed karmieniem, zmień pieluszkę, ułóż wygodnie na wysokości piersi, 

przytul brzuszkiem do siebie                                                                                                                                                                                          

Położna pomoże Ci w prawidłowym przystawieniu dziecka do piersi 

 

3. KOLEJNE DNI  -   Jak rozpoznać, że dziecko się najada?   

Bądź spokojna jeśli: 

– karmisz 8-12 razy na dobę, czyli co 2-3 godziny – również w nocy; 
– oboje macie prawidłową, wygodną pozycję, karmienie nie sprawia Ci bólu; 
– dziecko jest prawidłowo przystawione do piersi; w razie wątpliwości poproś położną o pomoc 
– dziecko przy piersi jest aktywne, słychać połykanie mleka przez przynajmniej 10 min; potem ssie drugą 
pierś 
– pierś jest bardziej napięta przed karmieniem, po karmieniu luźniejsza; 
– dziecko robi kupki i moczy pieluchy kilka razy w ciągu doby; 
– dziecko budzi się do karmienia, samo kończy karmienie wypuszczając pierś lub zasypiając, jest spokojne; 
Twoje dziecko w ciągu kilku pierwszych dni straci na wadze ok 6-7-%. W ciągu 7-10 dni powinno wyrównać 
masę ciała do urodzeniowej, dobrze jest to skontrolować kiedy wyjdziecie do dom. 

 


