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ПАМ'ЯТКА 

 

Правильне прикладання дитини до грудей 

Поза матері 

Можна годувати дитину сидячи, лежачи або стоячи. У будь_якому випадку 

поза має бути зручною і не викликати напруження. У разі потреби можете 

скористатися подушками, щоб спертися на них, або змінити позу. 

 

Положення дитини біля грудей: 

• тримайте дитину так, щоб її животик був притиснутий до верхньої частини 

Вашого живота; нижня ручка дитини повинна обіймати грудну клітку матері 

знизу. 

Якщо Ви годуєте дитину сидячи: 

• голівка дитини повинна лежати на ліктьовому згині руки матері: позиція 

немовляти змінюється за рахунок зміни положення руки;  

• обличчям дитина має бути повернута строго до груді, носик — навпроти соска 

/немовля не може добре захопити грудь, якщо змушене повертати голову/; 

• голова і тулуб дитини повинні бути на одному рівні /немовля не може 

ефективно смоктати, якщо його голова зігнута чи викривлена, а ноги 

провисають/; 

• притримуйте дитину за все тіло, а не тільки за плечі і голівку особливо це 

важливо, якщо дитина новонароджена або має низьку вагу/; 

• стежте, щоб тіло дитини повністю лежало на подушці, столику, ліжку тощо, 

не примушуйте себе тримати дитину лише на руках. 

 

Положення вільної руки матері 

Якщо у Вас невеликі груди, — їх можна не підтримувати. Коли ж Ваші груди 

великі, то підтримувати їх слід так: 

• • вільна долоня повинна лежати на грудній клітці збоку під груддю — 

так, щоб вказівний палець став опорою для основи груді; 
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• • великим пальцем можете злегка натискати на верхівку груді: це 

покращить форму груді, і немовляті буде легше її захопити; не можна 

натискати пальцями на грудь поблизу ареоли /як це помилково 

роблять, щоб відвести тканини молочної залози від носика дитини/, 

оскільки так перетискаються молочні протоки, що перешкоджає 

припливу молока до молочних синусів, які розміщені в ділянці ареоли; 

• • притримуйте молочну залозу так, щоб це не перешкоджало годуванню 

дитини. 

 

 

Як прикладати немовля до груді: 

1/ доторкніться соском до губ дитини, почекайте, щоб вона сама широко 

відкрила ротик, а потім прикладіть її до груді; 

2/ простежте, щоб дитина захопила разом із соском більшу частину ареоли. 

 

Ознаки правильного прикладання: 

• • підборіддям і носиком немовля торкається до груді /диханню це не 

перешкоджає/; 

• • ротик дитини широко розкритий; 

• • губи немовляти вивернуті /особливо нижня/; 

• • щічки дитини круглі або ніби розпливаються по материній груді; 

• • більша частина ареоли, особливо нижня її частина, має бути в ротику 

немовляти;  

• • дитина смокче повільно і чути, як вона ковтає молоко; 

• • видно як рухаються жувальні м’язи дитини /вони розміщені в ділянці 

нижньої щелепи ближче до вух/ коли вона смокче грудь та чути 

характерні звуки під час смоктання і ковтання молока; 

• • процес годування є безболісним для матері. 
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Прикладання дитини до грудей 

Так Ні

Ні Так

Ні

Ні

 Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так Ні

Прикласти дитину до грудей

Вкласти мізинчик у кутик 
ротика дитини і вийняти МЗ

Зволожити МЗи  молоком, повітряні 
ванни

Запропонувати дитині іншу 
МЗ

Продовжити годування

Потримати дитину стовпчиком, щоб вона 
відригнула повітря.

ТЕРМІНОВО!!! Звернутися за 
порадою до лікаря-лактолога

Розбудити дитину, помасажувавши спинку, 
ніжки і стопиЗаспокоїти дитину

Обрати для себе зручну позу для годування, 
випити гарячого чаю, створити приємну 

емоційну атмосферу

Так

Початок

Дитина спокійна? Дитина спить більше 
ніж 3 год?

Дитина випустила МЗ?

Всі ознаки правиль- 
ного прикладання до 
грудей виконуються

Дитина заснула?

Дитина спокійна?

Дитина проявляє 
інтерес до смоктання? Кінець

Дитина активно смокче 
проявляє інтерес до 

смоктання? 
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Молочний криз, нестача молока 

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Провести тест на мокрі пелюшки

Ні

По можливості зважити дитя 1 раз на добу. 
Бажано в один і той самий час

Звернутися за порадою до лікаря-лактолога

Так

Максимально збільшити кількість і тривалість 
годувань. На кожне годування пропонувати 

обидві МЗ.                 Відновити нічні 
годування.

Для мами повноцінна їжа, тепле пиття і 
відпочинок.

Так

Так

Ні

Годувати дитину за вимогою

Початок

Дитя виглядає го- 
лодним і незадоволе 
ним годуваннями?

Мокрих пелюшок 
більше 8 за добу?

Є можливість зважити 
дитину?

Дитя набирає 20-30 гр. 
за добу?

Через 2-3 дні від 
перших проявів си- 
туація покращала?

Кінець
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Трішини сосків  

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так Ні

Так Ні

Годувати дитя за вимогою

Забрати дитину від грудей

Підвищена чутливість сосків. 
Слідкувати за прикладанням 
до грудей. Робити компреси з 

настою дубової кори. 
Використати при потребі 
Бепантен або Пурлан. 

Годувати дитя почастіше за 
вимогою.

Прикласти дитину до грудей

Оглянути сосок

Звернутися за порадою до 
лікаря-лактолога

Продовжувати лікування до 
загоєння сосків

Звернутися за порадою до 
лікаря-лактолога

Після годування прикласти компрес з трав 
або заварки чаю. Коротка повітряна ванна. 
Прикласти пов'язку з медичного вазеліну 

Годування починати з лівої 
МЗ, а через 10 хв. перекласти 

до правої МЗ.

Годування починати з правої 
МЗ, а через 10 хв. перекласти 

до лівої МЗ.

Початок

Відчувається біль, 
коли дитя бере 

груди?

Біль минає в процесі 
го- дування?

Дитя правильно 
прикладене до 

грудей?

Є дефект?

Годувати легше з 
правої МЗ?

Біль зменшується 
через 5-6 днів?

Кінець
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Набрякання грудей після пологів, застій молока. 

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так Так

Ні

Так

Так Ні

Теплий душ або теплий компрес на МЗ, гаряче 
пиття та заспокійливий масаж (для мами) за 

кілька хвилин до годування

Зцідити руками кілька крапель молока  з МЗ 
до пом'якшення ареоли

Годувати дитину щогодини Звернутися за порадою до 
лікаря-лактолога

Звернутися за порадою до 
лікаря-лактолога

Годувати дитину за вимогою

Так Звернутися за порадою до 
лікаря-лактолога

Вибір відповідної пози для годування. 
Підборіддя дитини знаходиться у напрямку 
розміщення ущільнення. Починати кожне 

годування з лівої МЗ.

Вибір відповідної пози для годування. 
Підборіддя дитини знаходиться у напрямку 
розміщення ущільнення. Починати кожне 

годування з правої МЗ.

Годувати дитя через 1-1,5 год. з обох МЗ 
кожне годування. 

Прикладати холодні компреси після годування 
на 7-10 хв. після чого 15-20 хв. перерви

Початок

Присутнє відчуття 
розпирання та 

почервоніння у МЗ?

На дотик МЗ тверді? 

 Ареола тверда?

 Чи є ущільнення у
лівій МЗ?

 Чи є ущільнення у
правій МЗ?

 Температура тіла мами
 більше  ніж 38 а

  Чи є поліпшення
протягом доби?

 Чи є відчуття        
полегшення після 

годування?

Кінець
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Надто швидке витікання молока 

Ні

Так

Ні Ні

Так

Так

  Ні

Так

 Ні

Продовжувати годування

Прикласти дитину до грудей

Підстелити до МЗ пелюшку. Перечекати 
доки молоко почне спадати рідкими 

краплями

Обирати позу для годування: напівсидячи, 
дитя лежить зверху на мамі, обоє лежать 

на боці.

На 1-3 годування давати лише одну і ту ж 
саму МЗ, а на наступні - іншу МЗ

Звернутися за порадою до лікаря-
лактолога

Змінити позу годування

Продовжувати годування

До тієї МЗ з якої дитина не їла прикласти 
холод і не зціджувати

Початок

Дитя відпускає 
груди і плаче?

З МЗ тече молоко 
під тиском?

Чи зручно дитині?

Дитина задоволена 
годуваннями, 
спокійна, засинає?

див.
 Молочний криз

Молочна залоза 
наповнена?

див.
 Відмова від 

грудей

Кінець
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Відмова дитини від грудей 

Ні

 Так

Так

 Ні

Так

  Ні

Так

  Ні

Так

  Ні

Звернутися за порадою до лікаря-лактолога

Зробити кілька спроб

Прикласти дитину до грудей

Продовжувати годування

Звернутися за порадою до лікаря-
лактолога

Роздягти  дитину забезпечити контакт "шкіра до 
шкіри"

Правильно розташувати дитину коло грудей , сцідити 
трохи молока в ротик дитини і спробувати прикласти 
до грудей, годувати дитину в спокійному оточенні 

(особливо якщо їй більше 3 міс.)

Продовжувати годування

Звернутися за порадою до лікаря-лактолога

Початок

Дитина відмовляється 
брати груди?

Дитина взяла груди?

Чи спостерігаються незвична 
поведінка дитини поза годуванням або 

прояви хвороби (напр. гарячка)

Одна із спроб виявилася 
вдалою?

Чи годували дитину з 
пипки або давали їй 

"дурника"?

Кінець

 


