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Alăptarea este o relație unică și
irepetabilă pe care o stabilești tu
ca mamă împreună cu bebelușul
tău.

Împlinește pentru tine și bebeluș
nevoi de bază legate de
supraviețuire.

Alăptarea împlinește însă și
principalele nevoi psihologice
ale tale și copilului tău.



Alăptarea reprezintă metoda prin care
copilul primește lapte direct de la sânul
mamei sau lapte matern muls.

"'Având în vedere impactul benefic pe
termen lung dovedit științific al alăptării,
hrănirea copiilor cu lapte uman trebuie
considerată o prioritate de sănătate
publică și nu doar o alegere cu privire la
stilul de viață” conform ghidului de
preventie vol 6/2016.

Alăptarea este însă mai mult decât atât. Ea
este o relație unică dezvoltată de mama și
copilul său, o relație simbiotică atât din
punct de vedere fizic cât și emoțional.
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CE ESTE ALĂPTAREA?
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CUM ARATĂ
LAPTELE
UMAN?

Laptele matern poate fi alb,
alb translucid, dar poate
avea culori diverse de la

nuanțe de maro, portocaliu,
galben, până la roșu,

albastru, verde. Colostrul are
o culoare gălbuie, spre

portocaliu, are o consistență
mai densă, lipicioasă.
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CÂND APARE LACTAȚIA?
Poate vei fi surprinsă, dar laptele
apare în săptămâna 16 de sarcină. La
început se produce în cantități mici.
Unele mame observă apariția lui
înainte de naștere. Pot fi picături
mici care udă bluza sau cruste la
nivelul mamelonului. De cele mai
multe ori, balanța hormonală din
corp dictată de placentă nu permite
colostrului să curgă. Instalarea
lactației după naștere este un proces
reglat hormonal. Indiferent de cum a
avut loc nașterea (naturală sau prin
operație de cezariană), lactația se va
instala în decurs de 24-72 ore.

Întârzierea apariției laptelui în
cantitate mai mare (de tranziție si
apoi matur) poate fi datorată unei
nașteri traumatizante sau diverselor
patologii. Dacă după 5-7 zile încă ai
senzatie de “sân gol”, cere urgent
sfatul specialistului.

Imediat după naștere
mama nu are canalele

blocate, ci doar un
organism extraordinar
de inteligent. Fluxul

lent este datorat
consistenței laptelui

(colostru) și este
ajustat nevoii copilului

nou-născut.



I. Prima fază a lactației o
reprezintă colostrul. Începe să se
secrete în sân aproximativ la
jumătatea sarcinii, iar după naștere
până la 72 de ore post-partum.

II. A doua fază a lactației, (72 ore
postpartum - până la aproximativ 3
luni de viață a copilului), apariția
laptelui de tranziție care este
marcată prin instalarea lactației
denumită în limbaj curent și ”vine
laptele” sau ”furia laptelui”.

III. A treia fază a lactației, laptele
matur, începe în jurul vârstei de 3
luni. El este în continuă modificare
până la înțărcare. Tot la 3 luni este și
acel moment critic când copilul se
agită la sân, mama simte sânii
dintr-odată moi, goi, copilul începe
să plângă imediat după atașare.
Dacă cel mic este pus des la sân
lactația se va ajusta rapid la cerere.

CUM SE
INSTALEAZĂ
LACTAȚIA?
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Cea mai bună pregătire este o bună
informare din surse sigure și
găsirea, din timp, a unui grup de
suport. Căutați grupuri de suport
pentru alăptare conduse de
Consultanți La Leche League sau
IBCLC.

Nu este nevoie să se facă nimic
sânilor înainte de naștere.
Mamelonul nu trebuie format, tras,
frecat, sub nicio formă. Nu folosiți
„dispozitive” pentru a face
mamelonul protractil (provoacă
răni, ceea ce îngreunează atașarea).

CUM
PREGĂTEȘTI
SÂNII ÎN
SARCINĂ
PENTRU
ALĂPTARE?



parentis.ro

În primele zile volumul stomacului unui
bebeluș este foarte mic. De aceea el are nevoie
să sugă cantități foarte mici de lapte, iar fluxul
laptelui să fie foarte slab pentru a-l putea
gestiona atunci când înghite. De aceea
colostrul se produce în cantități foarte mici și
iese dificil din sân. Pe măsură ce copilul crește,
mesele la sân se vor mări, iar spre finalul
alăptării se vor rări semnificativ. Pentru că
laptele e aliment viu, își schimbă continuu
compoziția, mamele produc lapte diferit.

Unii au nevoie de o cantitate mai mică, alții de
mai mult lapte.

În primele săptămâni de viață copilul are în
medie 10-12 mese/zi. Nu uita însă că un copil
alăptat exclusiv cere la sân și de sete, sau
pentru a se încălzi, sau pentru a calma durerile
de burtă, sau pentru a se liniști emoțional.

Semne că mănâncă suficient

▶ Se aude înghiț2ind
▶ E mulțumit după masă
▶ Udă scutece
▶ Are scaun zilnic
▶ Ia în greutate - minim 180 grame /

săptămână în primele 3 luni. Prin excepție,
poate fi o valoare mai mică. Excepția este
nevoie să fie validată de specialist.

CÂT
MĂNÂNCĂ
COPILUL?



Pasul 1. Pentru a poziționa copilul la sân caută
un loc confortabil. Așează-te cât mai comod
cu putință. Este posibil să petreci acolo destul
de mult timp.

Pasul 2. Indiferent de poziția de alăptare
lipește corpul copilului de corpul tău cât mai
strâns. Orientează-i burtica spre corpul tău.

Pasul 3. Adu copilul aproape de sân astfel
încât spațiul dintre buza de sus a copilului si
nasuc sa se afle în dreptul mamelonului tău
fără a-l atinge.

Pasul 4. Urechea copilului, umărul său și
șoldul să fie aliniate.

Pasul 5. Cu multă blândețe aplică o usoară
presiune între omoplații copilului în timp ce îi
susții capul. Acesta rămâne liber să se miște.
Copilul are nevoie să aibă libertatea de a lăsa
capul pe spate și a-l aduce spre piept fără ca
această mișcare să fie restricționată. Se va
atașa singur la sân deschizând gura larg,
lăsând capul ușor pe spate.
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POZIȚII DE
ALĂPTARE



Până se satură. Copiii, la fel ca și adulții au
nevoie de timpi diferiți pentru a mânca sau
cantități diferite pentru a se sătura. Important
este ca în timpul petrecut la san să facă
transfer eficient de lapte.

Atunci când nu mai înghite din primul sân
oferit, schimbă sânul. În timpul aceleiași mese,
sânul poate fi schimbat de câte ori e nevoie.
Dacă teama ta este că nu ajunge la laptele
gras, este util să ai în gând faptul că un copil ce
nu transferă lapte eficient nu va mânca lapte
gras pentru că ... nu mănâncă.

Plânsul bebelușului are o cauză. Întotdeauna.
Atașând imediat eticheta de colici pentru
plâns și disconfort, riscăm să ratăm semne
important în dezvoltarea copilului. E necesară
o evaluare completă înainte de a lua decizia
administrării medicației. Aceasta se face
numai la recomandarea medicului, după o
anamneză completă.

COLICI

CÂT DUREAZĂ O
MASĂ LA SÂN?
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În cazul unui nou-născut ce refuză sânul, până
ce ajungeți la specialist, oferiți copilului lapte
matern muls, prin metode alternative ce nu
sabotează atașarea la sân.

Pentru muls: folosește o pompă potrivită
sânului tău. Pompele electrice poate fi
împrumutate între utilizatori diferiți însă
părțile pompei ce intra în contact cu sânul și
laptele e nevoie să fie folosite de utilizator
unic. Se pot achiziționa kituri de diferite
dimensiuni noi.

▶ Spălați bine mâinile și sânul înainte de
pomparea pentru depozitare

▶ Colectați lapte în vase sterile folosind
pompă sterilizată

▶ Oferiți copilului prin fir de nutriție
suplimentară sau căniță, linguriță

▶ Depozitați laptele stocat la rece în funcție
de scopul depozitării

▶ La temperatura camerei 4 ore
▶ La frigider (sub 4 grade) - 72 ore
▶ În congelator 2 săptămâni -12 luni în funcție

de temperatură

DEPOZITAREA
LAPTELUI
MATERN
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▶ I. Lăsați laptele la decongelat lent în
frigider dacă nu va fi folosit imediat ci peste
câteva ore. Decongelați la temperatura
camerei sau puneți recipientul cu lapte
congelat în apă la maxim 37 grade C.

▶ II. Încălziți laptele introducând recipientul
cu lapte în apă caldă până ajunge la 37
grade C.

▶ III. Administrați laptele copilului cu seringa,
lingurița, cana sau sistem de nutriție
suplimentară

ATENȚIE! NU FOLOSIȚI MICROUNDE SAU
FIERBERE!

În primele 2-3 zile după naștere, copilul pierde
o parte din greutatea de la naștere și, până în
ziua 10-14, o recuperează. E normal. Poate
pierde până la 12% din greutatea corporală.
Ulterior însă, trebuie să revină pe percentila de
la naștere. Dacă nu a recuperat greutatea de la
naștere solicită cât mai repede ajutorul
consultantei în lactație cu certificare IBCLC.

ÎNCĂLZIREA
LAPTELUI

UMAN

GREUTATEA
COPILULUI
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Bebelușul tău urinează încă dinainte de
naștere, dar primul scaun, numit meconiu,
este eliminat de obicei după naștere. În prima
zi de viață un bebeluș suficient hrănit are 1
scutec de urină, în ziua 2 - 2 scutece, în ziua 3 -
3, în ziua 4 udă 4 scutece, iar după a 4-a zi
minim 5-6 scutece pline și măcar un scaun în
24 de ore. După eliminarea meconiului ce
trece din culoare neagra în diferite nuanțe
verzui, culoarea scaunului devine galben-
muștar. Consistența normală a scaunului
bebelușului alăptat este una moale, păstoasă,
fluidă. Lipsa scaunului în primele 4-6
săptămâni de viață ale copilului poate fi
semn de transfer ineficient de lapte!

URINA ȘI
SCAUNUL
BEBELUȘULUI

Semne de alarmă

▶ Nu udă scutece
▶ Nu are minim un scaun generos în 24 de

ore
▶ Doarme mult și nu se poate trezi
▶ Copilul nu a recuperat greutatea de la

naștere până la 14 zile
▶ Atașare este dureroasă pentru mamă
▶ Mama are ragade (răni) pe mamelon/areola



Furia laptelui este o senzație la nivelul sânului
mamei care poate apărea în a 2-a sau a 3-a zi
după naștere. Uneori furia laptelui apare chiar
după mai multe zile, când se instalează a doua
fază a lactației. Furia laptelui se poate
manifesta o singură dată la debutul alăptării.

Mama simte sânii împietriți, tensionați,
fierbinți, dureroși, ocazional roșii pe toată
suprafața lor, iar uneori areola întinsă,
mamelon tare etc.

Soluții pentru sâni angorjați: Ia în calcul să
ceri ajutor consultantei în lactație.

Ține bebelușul aproape. Suptul și atingerea
bebelușului calmează disconfortul.

Stai în poziții confortabile pentru tine.
Întinde-te pe o canapea confortabilă și pune
bebelușul pe pieptul tău. Înclinația
confortabilă pentru tine va facilita mișcările
naturale ale bebelușului de atașare la sân.
Dacă sânii sau mameloanele ustură sau dor e
semn că atașarea nu este bună. Dacă
angorjarea este puternică masează blând
sânul astfel încât să nu simți durere. Poți pune
frunze de varză proaspete pe sân pentru a
scădea inflamația.

Stoarce manual sânul pentru confort și pune
presiune ușoară pe areolă spre piept, cu vârful
degetelor pentru a înmuia areola.

FURIA LAPTELUI
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Se manifestă prin durere localizată,
roșeață, întărire, posibil stare febrilă și/
sau frisoane. Un canal blocat
negestionat eficient sau la timp, poate
duce rapid la mastită, iar o mastită
netratată la timp se poate complica în
abces. Canalul blocat și mastita se pot
gestiona deseori doar prin aplicarea
consecventă a protocolului specific.
Dacă simptomele nu cedează prin
aplicarea protocolului în primele 12 ore,
apelați imediat la consultant.

Protocolul cuprinde:

▶ Masaj și comprese călduțe pe sân
▶ Muls eficient al sânului până mama ajunge

la senzația de sân gol. Această etapă se
repetă la fiecare 2-3 ore. Masajul și mulsul
corect se fac cu grijă pentru a nu leza
țesutul care deja este afectat.

▶ După golirea foarte eficientă a sânului se
pot pune comprese locale răcoroase, ideal
nu foarte reci. Perfecte pentru asta sunt
frunzele de varză ușor strivite puse pe sân
la temperatura camerei și schimbate des.

CANAL BLOCAT
MASTITĂ
ABCES
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Copilul mic, sub o săptămână de viață, poate
refuză sânul cel mai adesea pentru că poziția
la sân nu este una bună sau pentru că este
tensionat încă după experiența nașterii
(medicație, travaliu indus, folosirea vacuum/
forceps). Uneori este vorba însă despre un
posibil fren lingual restrictiv, hipotonie,
probleme de integrare senzorială, etc. Dacă
refuză sânul cere ajutor consultantului IBCLC
urgent. Până atunci, pe primul loc este
hrănirea copilului. Pentru a nu sabota
alăptarea, se recomandă evitarea tetinelor
(biberon, suzetă, protecții de silicon). Un copil
ce nu reușește să se atașeze la sân poate
dezvolta repede preferințe pentru tetine.
Oferă hrană suficientă! Metode de hrănire cu risc scăzut de a sabota

alăptarea:
Fir de suplimentare la sân
Căniță / Seringă

*pentru fiecare metodă alternativă (inclusiv
biberon) ajută ghidajul din partea
specialistului.
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COPILUL REFUZĂ
SÂNUL. CE FAC?



Structura anatomica normală, întâlnită la toți
oamenii. Are un rol foarte important în
ancorarea limbii de planseul bucal. În unele
cazuri, în funcție de gradul de tensiune,
restricția de fren poate pune probleme în
alăptare. Evaluarea corectă, atât pe aspect cât
și pe funcționalitate, este foarte importantă.

Implicațiile specifice restricției de fren pentru
fiecare copil, alăptat sau nu, sunt evaluate de
către unii consultanți IBCLC care au
competență specifică. Decizia de secționare
se ia de către părinte după o discuție pe larg
atât cu consultanta în alăptare cu competență
pe frenuri dar și cu medicul stomatolog sau
ORL.

Frenul labial este însă o structură anatomică
perfect normală care nu pune probleme
în alăptare și rareori pune probleme de
altă natură medicală!

CE ESTE FRENUL
SUBLINGUAL?

parentis.ro



parentis.ro

Orice aliment ce nu-i face rău mamei este
permis în alăptare. După ingerarea
alimentelor, ele trec prin proces de digestie. În
laptele matern ajung doar compuși de bază. Ei
nu provoacă probleme bebelușului în general,
însă excepțiile se stabilesc împreună cu
medicul copilului ținând cont de diagnostice
clare puse copilului. În cazul unui copil fără
diagnostice specifice nu există restricții
alimentare la mamă pentru că alăptează.

ALIMENTAȚIA
MAMEI CARE
ALĂPTEAZĂ

Majoritatea copiilor regurgiteaza după ce
mănâncă. Dacă e o masă în care înghite mult
aer (se aud clickuri la sân sau primește lapte
prin tetina), odată cu eliminarea aerului va fi
antrenată și o cantitate de lapte.

În cazul unei atașări impecabile, când copilul
mănâncă foarte bine, e posibil să regurgiteze
o cantitate mică de lapte după. Dacă aceste
manifestări sunt însoțite de plâns puternic,
consultați un specialist.

REFLUX ȘI
REGURGITARE
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Bebelușii sunt în siguranță atunci când sunt
lângă părinte, respectând măsurile de
siguranță (saltea dreapta, dură, fără perne sau
pături, etc. Siguranța copilului scade dacă
doarme împreună cu părinți fumători,
consumatori de alcool sau alte droguri.
Somnul langa mama facilitează odihna
acesteia, făcând astfel alaptarea mai ușoară.

În primele 3 luni de viață, una din nevoile
importante ale copilului este de a fi conținut în
brațele părintelui. Putem face asta ca atare
sau folosind un sistem de purtare adecvat și
bine reglat.

Însă înfășarea propriu-zisă a copilului nu e
recomandată, limitează mișcările naturale și
dezvoltarea psiho-motrică a acestuia.

SOMNUL
BEBELUȘULUI



Colorare în galben a pielii, scleroticii (albul
ochiului) şi a mucoaselor, din cauza acumulării
în sânge a bilirubinei (pigment derivat din
hemoglobina).

În cazul icterului fiziologic, bilirubina prezentă
în sânge este normală, iar conform ultimelor
studii, un nivel moderat de bilirubina are rol
antioxidant pentru organism.

Eliminarea bilirubinei din organism are loc
prin materiile fecale, deci ne asigurăm că un
copil ce prezintă icter după primele zile de
viață, face un transfer eficient de lapte și ținem
legătura cu medicul curant sau medicul de
familie.

După prima ieșire a copilului, care este
reprezentată de drumul din maternitate până
acasă , copilul are nevoie de ieșiri zilnice, în
intervale de timp adaptate stării vremii. Să ne
amintim că părinții din tările nordice fac
plimbări cu copiii și pe ploaie și pe ninsoare.
Sunt luni întregi în care soarele nu se vede.

ICTERUL
BEBELUȘULUI
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CÂT DE DES
IEȘIM CU BEBE

AFARĂ?



Conform Organizației Mondiale a Sănătății
alpătarea se inițiază în prima oră de la naștere,
se alăptează până la 6 luni exclusiv (fără apă,
ceai, siropuri), apoi se continuată alăptarea în
paralel cu diversificarea pentru măcar 2 ani.
Recomandarea de ”2 ani și după” vine cu
precizarea că după doi ani e normală alăptarea
atât timp cât mama și copilul își doresc. Pe
masură ce copilul crește și gestionează bine
mâncarea solidă, aportul de nutrienți din lapte
va fi înlocuit de aceasta. Mamele sunt tentate
să renunțe la alăptare în acest moment, dar e
important sa ne amintim de suportul imunitar
valoros oferit de laptele matern și după 1-2 ani
de alăptare.

Alăptarea este permisă în timpul sarcinii.
Excepțiile de la această regulă sunt puține și
ele se calculează cu grijă evaluând situația
împreună cu medicul ginecolog. Poate fi luată
în calcul oprirea sau limitarea alăptării în
sarcinile cu risc crescut, cu istoric de sarcini
pierdute anterior, sau alte situații particulare.

PÂNĂ CÂND
ALĂPTĂM?

ALĂPTAREA ÎN
SARCINĂ
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◆ Cupa pompei trebuie să fie potrivită aspectului particular al sânului mamei. De aceea nu orice
pompă se potrivește oricărui sân sau oricărei probleme. Pentru un număr relativ mic de
probleme de alăptare pompa este soluția. Sunt puțini producători care au în portofoliul lor cupe
de mărimi diferite. Forma, dar și mărimea mamelonului se modifică imediat după naștere și cu
atât mai mult prin suptul copilului, urmând ca până la înțărcare, la unele femei, chiar să se
micșoreze.

◆ Protecțiile de silicon pentru sâni sunt și ele pe mărimi. Pentru a fi sigură că ai cu adevărat
nevoie de ele, ideal este să apelezi la un consultant acreditat IBCLC.

◆ Utilizarea biberonului sau suzetei, pentru o singură dată sau ocazional, poate să interfereze cu
alăptarea/o sabotează. Există alternative de hrănire, iar în maternitate, cea mai la îndemână este
hranirea cu căniță sau i lingurița. La fel, pentru a ști că hrăniți corect copilul cu cănița, ideal e să
apelați la ajutorul unui IBCLC.

◆ Nu există studii care să fi dovedit stimularea lactației folosind ceaiuri sau comprimate.

Am nevoie de pompă? Trebuie să cumpăr
protecții de silicon pentru sâni? Am nevoie de
biberon/suzetă? Va trebui să folosesc ceaiuri/

comprimate pentru stimularea lactației?

Răspunsul la aceste întrebări este: NU

CE TREBUIE SĂ
CUMPĂR PENTRU

ALĂPTARE?
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Sarcină și Naștere
Siguranța copilului în Mașină

Alăptare și Diversif icare
Babywearing
Montessori
Parenting

Vino în comunitatea ParentIS, în grupurile noastre de suport online sau la
evenimentele de parenting organizate de noi pentru a fii parte din "satul" în

care vă creșteți copiii!

Noi știm că atunci când oamenii devin părinți, fac pași rapizi către izolarea
socială și devin un grup vulnerabil. Încrederea în propriile capacități le este
pusă mereu la încercare, iar frica de a-și recunoaște vulnerabilitatea este tot

timpul prezentă.

Iași, Strada Vitejilor 12-14
contact@parentis.ro | parentis.ro | +40 774 984 364

facebook.com/parentis.ro



IOANA PRECUPAN - Consultant în lactație
certificat internațional (IBCLC), farmacist

ALINA SUMAN - Consultant în lactație
certificat internațional (IBCLC), tehnician
nutriționist

IONELA LUCIU - Coordonator proiect,
Asociația ParentIS

Broșura este parte din proiectul "Susținem
alăptarea, sprijinim părinții din Iași", proiect
cofinanțat cu fonduri oferite de Primăria
Municipiului Iași prin legea 350/2005.

Proiect desfășurat in 2020.
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