
Alăptare
Mapa de instrumente utile
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Instalarea lactației

1 Senzația de sân gol, moale
Sânul s-a mărit și se simte
plin

2
Nu simți modi�cări în
interiorul sânului înainte
sau după supt

Este diferență în aspectul
sânului după supt față de
înainte

3
Sânii sunt distanțați
(hipoplazici)

Sânii au un spațiu mic între
ei

4
Areola are circumferința
foarte mare

Areolele s-au marit puțin dar
nu sunt mari în raport cu
mărimea sânului

5
Asimetrie mare, evidentă a
sânilor

Nu sunt diferențe mari de
formă și mărime între sâni

6 Sânii au formă tubulară
Sânii au formă rotundă,
plină, cu aspect normal

Semne de îngrijorare Da Normal Da

Dacă bifezi 2 sau mai multe casuțe în prima coloană, în ziua 5 de la naștere, este 
nevoie să programezi o consultație cu un IBCLC



Simptome 
pentru furia laptelui

Dacă bifezi 2 sau mai multe căsuțe de mai sus, sună de urgență un 
consultant în alăptare IBCLC.

Dacă ești în primele 3-7 zile de la naștere și

Simți sânii deodată tensionați

Simți durere și căldură în sâni

Sânii sunt tari pe toată suprafața lor

Areola este foarte întinsă și lucioasă

Sânii au crescut în volum de până la 2-3-4 ori față 
de forma lor imediat după naștere

Copilul nu reușește să se atașeze



Semne de alarmă
pentru nou-născut

Dacă bifezi o căsuță sau 
mai multe din cele 3 => de 
urgență suni medicul 
Pediatru sau la Camera de 
Gardă

Daca ai ajuns acasă cu bebelușul născut în spital, deci are mai 
mult de 3 zile, urmărește aceste semne ori de câte ori ești 
îngrijorată

Dacă bifezi o căsuță 
sau mai multe din cele 
3 => de urgență mergi 
la consultant IBCLC

Nu are minim un scaun generos în 24 de ore

Nu udă scutece (1 scutec ud, în primele zile de viață, 
înseamnă 6 linguri de apă puse într-un scutec uscat)

Doarme mult și nu se poate trezi

Copilul nu înghite la sân

Urina este concentrată cu miros înțepător

Urme de sânge în scaun și/sau urina

Nu auzi/simți înghițind când e la sân

Mese foarte scurte sau foarte lungi la sân

Atașarea este dureroasă pentru mamă

Mama are ragade/ răni pe sân/ mamelon

Copilul nu a recuperat greutatea de la naștere până 
la 14 zile

Ia în greutate mai puțin de 180g/săptămână după 
primele 10-14 zile

Dacă bifezi cel puțin o 
căsuță  => programează 
cât mai curând o întâlnire 
cu consultantul IBCLC



Semne de urmărit 
canal blocat / mastită / 

perlă de  lapte

Dacă bifezi oricare dintre căsuțele de mai sus, începe imediat protocolul 
de canal blocat/ mastită. Începe să te gândești să iei deja legătura cu un 
consultant IBCLC.

Începe imediat ce ai sesizat oricare dintre semne să aplici 
protocolul specific. 
Dacă semnele nu se ameliorează în mai puțin 12 ore ia legătura 
urgent cu un IBCLC. Împreună veți decide dacă este cazul să ai o 
întâlnire cu consultantul mai întâi sau este nevoie mai întâi să 
ajungi la Spital, la Camera de Gardă 

Simți sânii deodată mai tensionați decât deobicei

Ai zone roz/roșii pe sân

Ai zone sensibile sau dureroase pe sâni (inclusiv spre claviculă sau 
axilă)

Ai zone tari, ca niște boabe de mazăre sau strugure care nu se 
detensionează complet după suptul copilului

Copilul se agită la sân, se trage sau refuză sânul

Ai febră (peste 38.50 C) sau stare subfebrilă (Între 37.50C și 38.40 C)

Ai senzație de oboseală și dureri musculare asemanătoare gripei



Protocol 
canal blocat/mastită

Repetă la fiecare 2-3 ore până simptomele dispar sau devin 
nesemnificative. Continuă să palpezi sânii des până la dispariția oricărui 
simptom. Dacă reapare, reîncepi protocolul și mergi de urgență la un 
IBCLC

Stoarce sânii manual, fără a provoca durere suplimentară,  cu grijă 
pentru a nu leza țesutul

Pune câlduț pe sân înainte de stors sau masează în duș

Odihnă, odihnă, odihnă! Fiecare minut cât nu faci protocolul - odihnă

Pune copilul des la sân dând atenție mai mare atașarii corecte

Poți folosi o pompă de sân pentru stors, cere ajutorul unei consultante 
pentru a alege pompa și cupa potrivită ție. 

Pune pe sânul golit de lapte comprese răcoroase, de preferat frunze 
proaspete de varză ușor strivite sau felii de cartof

Masează sânii circular, cu blândețe, insistând pe zona afectată. Poți 
folosi un aparat care vibrează

Evită zaharul și glutenul pe cât posibil până la dispariția simptomelor. 

Apasă Stoarce Eliberează



Depozitarea 
laptelui uman

1 În cameră 19-25grade C

4 h
optim/ 8
ore
acceptabil

vasul pentru depozitare să �e păstrat cât
mai la răcoare, acoperit, ferit de razele
soarelui.

2 Frigider 4 grade C

3 zile
optim/ 8
zile
acceptabil

Respectă cu strictețe normele de igienă
atât în timpul stoarcerii laptelui cât și în
timpul manevrării și curățării vaselor
utilizate. Pune vasul cu lapte în frigider, pe
raftul central, cât mai în spate.

3

Congelator (cu
ușă separată și
nu intergrat în
frigider)

-18 grade C

3 luni
optim/ 6
luni
acceptabil

Respectă cu strictețe normele de igienă
pentru stoarcerea laptelui si vasele de
depozitare.

Loc pentru
depozitare

Temperatura Timp de
păstrare

Observatii

1.

2.
3.

4.

Spală și sterilizează vasele pentru depozitarea laptelui tău cu atenție. Poți 
utiliza punguțe speciale de unică folosință.
Spală mâinile și sânul înainte de a stoarce lapte. 
Dacă alegi să folosești o pompă și nu muls manual, spală și sterilizează cu 
atenție toate componentele pompei care vor intra în contact direct cu sânul și 
laptele.
Laptele ce urmează să fie depozitat în frigider sau congelator trebuie pus la 
rece cât mai curând după stoarcere. 



Contacte 
pentru urgențe

Spitalul Clinic de Obstetrică-ginecologie Al I Cuza Iași
Programarile pentru consultatii se fac la tel: 0232-213000 int.140 Pentru 
consultatii in Ambulatoriu: 0771764336

Consultant în lactație acreditat internațional (IBCLC)
Alina Suman -  0742 024 679

Consultant în lactație acreditat internațional (IBCLC)
Ioana Precupan -  0741 518 873

Medicul de familie
Nume_____________________________
Număr de telefon:_________________________

Medicul tău ginecolog
Nume_____________________________
Număr de telefon:_________________________

Medicul pediatru al copilului
Nume_____________________________
Număr de telefon:_________________________


