


Primele luni din via\a copilului, §i mai ales momentul al[pt[rii, aduc cu sine emo\ii intense, dar 
§i unele mici dificult[\i legate de aspectele practice §i psihofizice implicate. 

Observatorul Chicco are un dialog continuu cu p[rin\ii pentru a le examina nevoile §i, cu 
sprijinul exper\ilor în domeniu, analizeaz[ subiectul al[pt[rii în toate aspectele sale: 

“Bun[voin\a de a asista p[rin\ii cu sfaturi practice ne-a îndrumat s[ v[ ajut[m s[ tr[i\i f[r[ griji 
aceast[ experien\[ extraordinar[.” 

CHICCO dore§te s[ mul\umeasc[

Doctorilor pediatri ai Echipei ±tiin\ifice ai Observatorului Chicco
Pentru con\inutul medical-§tiin\ific al acestui ghid

Doamnei Emanuela Iacchia
Psiholog Psihoterapeut

al Universit[\ii de Studii din Milano – Bicocca
Membru didactic al Societ[\ii Italiene de Terapie Cognitiv[ §i Comportamental[

Doamnei Barbara Taurelli
Obstetrician

RMN Hospital Trust
Expert `n Antrenament de Al[ptare la S]n

Tuturor p[rin\ilor care §i-au adus contribu\ia la preg[tirea acestui ghid,
transmi\]ndu-ne entuziasmul lor, grijile, sugestiile §i puternica emo\ie de a fi p[rinte.
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Opinia Organiza\iei Mondiale a S[n[t[\ii
Avantajele al[pt[rii la sân sunt atât de numeroase §i atât de importante, încât Organiza\ia Mondial[ a S[n[t[\ii

recomand[ al[ptarea la sân exclusiv[ pentru cel pu\in primele §ase luni de via\[ ale copilului, §i continuarea cu lapte

matern pân[ §i dup[ vârsta de un an, chiar cu introducerea treptat[ a altor alimente.

“ Mami, laptele t[u are mai mult decât dragoste “ 

Al[ptarea la sân reprezint[ o faz[ foarte important[  în via\a copilului §i mamei.  Pentru nou n[scutul care este pus 

la sân §i suge, aceasta nu reprezint[ numai o necesitate primar[, fiziologic[, ci, mai presus de toate, reprezint[ un

moment de formare a leg[turii cu mama, bogat în emo\ii §i senza\ii tactile, auditive, precum §i de gust §i miros.

Satisfacerea acestei necesit[\i determin[ o senza\ie profund[ de bun[stare §i lini§te pentru amândoi.

Laptele matern con\ine toate substan\ele nutritive necesare pentru satisfacerea nevoilor nutri\ionale §i psihologice

ale copilului pân[ la vârsta de 6 luni.

Al[ptarea la sân este atât de important[ încât toate societ[\ile §tiin\ifice de renume, cum ar fi Academia American[

de Pediatrie §i Societatea Italian[ de Neonatologie, afirm[ c[ al[ptarea la sân reprezint[ sursa optim[ de nutri\ie

pentru nou n[scut, în primele 6 luni de via\[. Mai mult, Academia American[ de Pediatrie recomand[ al[ptarea la

sân a copilului pân[ la vârsta de un an, dac[ este posibil.

Psihologul recomand[…
De asemenea, copilul g[se§te la sânul mamei dragostea §i siguran\a necesar[ pentru o dezvoltare psihofizic[
corect[. În ceea ce o prive§te, mama devine con§tient[ de leg[tura profund[ cu copilul ei §i de cât de mult
depinde copilul de ea în timpul al[pt[rii. Aceasta reprezint[ un mod de a îngriji, mângâia §i a face copilul s[
simt[ cât de mult este iubit de mam[. Mama simte pl[cere în faptul de a fi o surs[ de satisfac\ie pentru
copilul ei §i are o senza\ie de bun[stare, pe care o transmite copilului. Un copil care simte c[ mama sa este
bine, cre§te f[r[ griji.



1.1  Compozitia laptelui matern

Laptele uman nu este întotdeauna acela§i
Laptele de mam[ este un aliment atât de perfect încât compozi\ia sa se schimb[ în func\ie de fazele de cre§tere ale copilului,
momentul zilei §i intervalul dintre al[pt[ri. Compozi\ia laptelui matern se schimb[ §i în cursul aceleia§i sesiuni de al[ptare: la
sfâr§itul sesiunii de al[ptare, cantitatea de proteine §i de gr[simi este mai mare decât la început.

Laptele matern reprezint[ alimentul ideal pentru copil. Este complet §i nu necesit[ nici un supliment, cel pu\in în primele luni
de via\[. Este alimentul de baz[ pentru nutri\ia copilului în primul an deoarece acesta îi satisface necesit[\ile nutri\ionale.
Elementele nutritive prezente în laptele uman favorizeaz[ o dezvoltare psihofizic[ optim[ §i, în acela§i timp, are un rol preventiv
important în ceea ce prive§te dezvoltarea în via\a de adult: obezitate, diabet, hipertensiune arterial[ §i arterioscleroz[. El con\ine
cantit[\i corespunz[toare de:

Proteine: acestea sunt mai hr[nitoare, mai u§or de digerat, mai pu\in alergenice §i cu un rol antiinfec\ios mai puternic decât
  laptele de vac[. 

Zaharuri: lactoza reprezint[ 90%. Absen\a zaharozei din laptele uman previne obi§nuirea copilului cu consumul de alimente care
sunt excesiv de dulci §i reduce riscul cariilor dentare.

Gr[simi: acestea sunt bine absorbite §i digerate de intestine. Laptele uman este foarte bogat în gr[simi esen\iale, adic[ acele
gr[simi pe care organismul nu le poate produce §i care trebuie luate din alimente.

S[ruri minerale: acestea nu se g[sesc în cantit[\i mari dar exist[ un avantaj, din moment ce rinichii unui copil nou n[scut nu
sunt capabili înc[ de a elimina un exces de s[ruri minerale odat[ cu urina, p[strând în acela§i timp cantitatea
de ap[ de care organismul are nevoie. În acest mod, organismul nou n[scutului evit[ riscul deshidrat[rii.

Vitamine: acestea sunt suficiente pentru nevoile copilului, inclusiv vitamina D, cu condi\ia ca dieta mamei s[ fie echilibrat[.

Calciu: acesta este prezent în cantitate mai mic[ decât în laptele de vac[, dar este mai bine absorbit de intestine.

Fier: de abia din luna 6-9 de via\[ este necesar[ integrarea acestui element în alimenta\ia copilului (în\[rcare).

Sodiu: acesta este prezent în cantit[\i moderate, care previn obi§nuirea nou n[scutului cu gustul s[rat. Acesta protejeaz[ copilul
împotriva dezvolt[rii în timp a hipertensiunii arteriale.

Ap[: aceasta acoper[ complet nevoile copilului.
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Prin laptele matern, copilul nu prime§te numai substan\ele nutritive necesare pentru o cre§tere corect[, dar §i substan\ele care

îl protejeaz[ împotriva infec\iilor. Odat[ cu laptele, copilul î§i satisface §i setea datorit[ procentului mare de ap[ din lapte precum

§i, mai presus de toate, nevoia sa de a fi lini§tit §i contactul acestuia cu mama în primele luni de via\[.

Psihologul recomand[… 
Experien\ele copilului din timpul al[pt[rii la sân sunt foarte importante din punct de vedere psihologic datorit[
rela\iei pe care copilul o dezvolt[ cu mama sa §i apoi cu mediul înconjur[tor.
Rela\ia de afec\iune este, de fapt, de importan\[ primordial[ în dezvoltarea identit[\ii sale personale §i
dobândirea de cuno§tin\e despre lumea înconjur[toare. În timpul al[pt[rii, se na§te o comunicare intim[ §i
profund[ între mam[ §i copil: aceasta se dezvolt[ cu dialoguri secrete, priviri reciproce §i emo\ii intense. 

Laptele matern §i sistemul imun
Al[ptarea la sân asigur[ dezvoltarea sistemului imunitar al copilului , care este incomplet înc[. Prin intermediul laptelui

matern, în special al colostrului, mama transfer[ copilului anticorpi, leucocite §i alte substan\e, cum ar fi lizozimul §i

lactoferinul, care au propriet[\i antibacteriene, antivirale §i antifungice importante. În plus, laptele matern con\ine §i

alte substan\e care “cimenteaz[” celulele intestinale, f[cându-le mai pu\in permeabile la substan\e toxice §i agen\i

infec\io§i. De fapt, numeroase studii epidemiologice au ar[tat c[ bebelu§ii care sunt al[pta\i la sân sunt mai pu\in

sensibili la diferitele tipuri de boli, cum ar fi gastroenterita, diareea, voma, otita, infec\ii ale tractului respirator inferior

(bron§ita §i bronhopneumonia), infec\ii ale c[ilor urinare §i intoleran\a la gluten. Ace§tia sunt mai pu\in expu§i la alergii,

astm bronhic §i eczeme (inclusiv irita\iile datorate scutecelor) decât copii care sunt al[pta\i la biberon. Deoarece laptele

matern este u§or de digerat, copii au mai pu\ine probleme de flatulen\[ §i colici. În final, studii recente au ar[tat c[

al[ptarea la sân are un rol de protec\ie în ceea ce prive§te sindromul de “moarte în p[tu\”, diabetul, limfoamele §i

numeroasele afec\iuni intestinale cronice.

Laptele matern §i dezvoltarea intelectual[ 
Un studiu american a oferit concluzii interesante privind cauza pentru care copii al[pta\i la sân au o mai bun[ dezvoltare

intelectual[ §i abilit[\i vizuale crescute. Aceasta se datoreaz[ probabil prezen\ei în laptele matern a cantit[\ilor

corespunz[toare de acizi gra§i polinesatura\i cu lan\ lung, cunoscu\i §i sub numele de omega-3. Aceste substan\e sunt

constituen\i structurali ai membranelor celulelor nervoase §i retinei §i se pare c[ ajut[ la transmiterea stimulilor nervo§i

între celulele sistemului nervos §i în interiorul celulelor.
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Al[ptarea la sân are multe avantaje pentru mame:
• În timpul al[pt[rii la sân, organismul mamei produce prolactin[, un hormon care, pe lâng[ faptul c[ este responsabil

pentru producerea de lapte, scade efectul altor hormoni care afecteaz[ presiunea arterial[ §i dispozi\ia.

Psihologul recomand[…
Al[ptarea la sân ajut[ la relaxarea §i bun[starea psihofizic[ a mamei care, la rândul ei, îmbun[t[\e§te rela\ia
de afec\iune cu copilul. La femeile care al[pteaz[, apari\ia depresiei post-partum este de fapt mai pu\in frecvent[
deoarece mama simte c[ are un rol mai important în cre§terea copilului ei.

•Contactul imediat cu copilul (în primele minute de la na§tere) stimuleaz[ producerea altui hormon, ocitocina, care
accelereaz[ contrac\ia uterului, ajutându-l s[ revin[ la dimensiuni normale  §i reducând pierderea de sânge dup[
na§tere.

• Al[ptarea frecvent[, ca surs[ unic[ de hran[, întârzie reapari\ia ciclului menstrual, permi\ând astfel organismului mamei
s[ î§i sporeasc[ rezervele de fier §i s[ evite apari\ia anemiei.

• În plus, al[ptarea la sân, ca surs[ unic[ de hran[, inhib[ ovula\ia normal[, reducând în consecin\[ fertilitatea §i astfel
riscul unei alte sarcini.

Obstetricianul recomand[…

Se recomand[, totu§i, o aten\ie sporit[ mai ales c[tre sfâr§itul perioadei de al[ptare deoarece ovula\ia
poate reîncepe f[r[ vreun semn evident.

• Necesitând un consum energetic m[rit, al[ptarea permite mamei s[ consume gr[simile acumulate în timpul sarcinii
– acumulate direct având în minte al[ptarea – §i, în consecin\[, înapoierea cu mai mare u§urin\[ la o greutate ideal[.

• Al[ptarea reduce riscul cancerului de ovare §i de sân. Un studiu important publicat cu câ\iva ani în urm[ în unul din
cele mai respectate jurnale, “Lancet”, §i efectuat pe circa 150.000 de femei a concluzionat c[ al[ptarea reduce cu
peste 65% riscul de îmboln[vire cu acest tip de cancer.

• În final, dac[ al[ptarea este responsabil[ pentru reducerea par\ial[ a calciului din oasele mamei, în perioada de în\[rcare,
calciul va cre§te din nou în osatura femeii, sub o form[ mai stabil[, reducând riscul rupturii de §old §i osteoporozei din
perioada de menopauz[ la femeile care au al[ptat.
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Când s[ începem al[ptarea 
Stimulul pentru producerea laptelui apare deja la na§tere, imediat dup[ eliminarea placentei, când nivelul estrogenilor §i
progesteronului, hormoni feminini produ§i în cantit[\i mari în timpul sarcinii, scade brusc, în timp ce secre\ia de prolactin[,
un hormon produs de glanda pituitar[ (o gland[ situat[ la baza creierului) cre§te brusc. Aceasta stimuleaz[ producerea
de lapte. În primele zile de la na§tere, sânii produc un lichid g[lbui dens denumit colostru care, pe lâng[ o valoare nutri\ional[
foarte crescut[, con\ine anticorpi §i alte substan\e care ap[r[ copilul de infec\ii timp de câteva luni dup[ na§tere. Suptul
la mamelon stimuleaz[ producerea altui hormon de c[tre glanda pituitar[ a mamei, ocitocina, care ajut[ la începerea
cre§terii volumului de lapte. Acesta reprezint[ un fenomen foarte important, care deseori creeaz[ disconfort. O dat[ cu
acesta, apare o tumefiere pronun\at[ a sânului, al[turi de congestie, o cre§tere a temperaturii locale §i o senza\ie de
tensiune, care uneori poate fi foarte puternic[. Odat[ ce aceast[ faz[ a trecut, în general ea durând 24-48 de ore, dac[
nou n[scutul a început s[ sug[ lapte în mod regulat, simptomele sup[r[toare ale cre§terii volumului de lapte dispar iar
secre\ia de lapte continu[ f[r[ nici un alt efect particular nepl[cut.

Obstetricianul recomand[…
Pentru a ajuta curgerea laptelui, poate fi util[ aplicarea de comprese fierbin\i înainte de al[ptare. Pe de alt[
parte, compresele reci dup[ al[ptare pot reduce tensiunea §i tumefac\ia sânului. Un bun sutien pentru
al[ptat poate de asemenea ajuta la sus\inerea sânului greu §i asigur[ o senza\ie de u§urare. Se recomand[
un model f[r[ sârm[ de sus\inere, cu  cupe care se pot deschide complet §i care nu strâng sânul. Forma §i
m[rimea sânului nu influen\eaz[ capacitatea de producere a laptelui.

Odat[ ce a ap[rut cre§terea volumului de lapte, lacta\ia este apoi men\inut[ datorit[ stimul[rii mamelonului de c[tre
copil §i golirii glandelor mamare în timpul al[pt[rii. Produc\ia de lapte este reglat[ de nevoile efective ale nou n[scutului:
cu cât copilul suge mai mult, cu atât se produce mai mult lapte. Este deci foarte important s[ nu se intervin[ de la început
în ritmul de supt al nou n[scutului. Mama §i copilul nu trebuie separa\i dac[ este posibil. (împ[r\irea aceleia§i înc[peri).
Nou n[scutul trebuie s[ fie pus la sân de îndat[ ce s-a n[scut §i apoi ori de câte ori dore§te, f[r[ restric\ii în ceea ce
prive§te ora sau durata al[pt[rii, atât ziua cât §i noaptea.

Factori care reduc secre\ia de lapte    Factori care cresc secre\ia de lapte
 sertStres         Odihn[

     Griji         Punerea copilului la sân
Oboseal[        Consum de lichide
Durere



2.2  Orele de al[ptare

Cei mai mul\i nou n[scu\i care sunt al[pta\i la sân, necesit[ ini\ial 8-12 al[pt[ri la fiecare 24 de ore. Programarea al[pt[rilor în
cursul zilei variaz[ de la copil la copil §i nu exist[ reguli fixe. Este mai bine s[ se al[pteze copilul atunci când dore§te, ori de câte
ori d[ semne de foame, de exemplu atunci când î§i mi§c[ capul dintr-o parte în alta, când î§i suge pumnul sau mâna, când
deschide gura sau scoate limba. Nu este adev[rat c[ to\i copii c[rora le este foame plâng, plânsul fiind un semn tardiv al foamei.
În loc de ceas, mama trebuie s[ se lase ghidat[ de propriul instinct §i experien\[, care îi permit s[ în\eleag[ când îi este foame
copilului.

Obstetricianul recomand[…
Ulterior, atunci când produc\ia de lapte s-a stabilizat, chiar §i atunci când se men\ine al[ptarea a§a cum §i atunci
când este cerut, este mai bine s[ se p[streze intervale de cel pu\in dou[-trei ore între dou[ al[pt[ri. Aceasta ajut[
la evitarea unui ritm care poate fi prea greu pentru mam[ §i care s[ nu îi dea timp s[ se odihneasc[ a§a cum trebuie
sau care s[ nu îi permit[ s[ aib[ o via\[ social[.

Al[ptarea la ore fixe, care asigur[ necesit[\ile nutri\ionale, se recomand[ totu§i în cazul copiilor “lene§i” care sug încet (de exemplu,
cei cu icter neonatal). Ace§ti copii trebuie trezi\i la intervale regulate §i al[pta\i frecvent în cantit[\i mici.

Psihologul recomand[…
Al[ptarea la cerere stabile§te o rela\ie mam[-copil bazat[ pe încrederea nou n[scutului care §tie c[ se poate baza
pe mama sa pentru satisfacerea nevoilor sale. În primele luni de via\[, suptul nu înseamn[ numai hran[, dar §i
cre§tere emo\ional[. Senza\ia copilului de a fi iubit, lini§tea §i echilibrul s[u, sunt cu siguran\[ influen\ate de modul
în care acesta este hr[nit.

Cum s[ \inem §i cum s[ punem copilul la sân
Pentru ca bebelu§ul s[ fie capabil s[ sug[ suficient cu un efort minim, este important s[ fie pus la sân într-un mod corect. Din
moment ce al[ptarea poate necesita câteva minute sau mai mult de jum[tate de or[, se recomand[ ca mama s[ stea într-un
loc lini§tit, care s[ îi permit[ s[ se relaxeze. ±i s[ î§i g[seasc[ cea mai confortabil[ pozi\ie pentru ea §i copilul s[u.
Pentru a al[pta corect, mama nu trebuie s[ se aplece peste copil, ci copilul trebuie adus la sân. Copilul trebuie \inut în pozi\ie
orizontal[:

• Cu fa\a spre corpul mamei, cu stomacul lipit de cel al mamei;

• Cu nasul în fa\a mamelonului §i genunchii la în[l\imea sânului;

• Sus\inut de unul sau ambele bra\e ale mamei.
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Obstetricianul recomand[…
Este foarte important ca înainte de al[ptare mama s[ se spele bine pe mâini. Imediat dup[ al[ptare, cur[\a\i
sânul cu ap[ c[ldu\[ §i tifon steril sau cu materialele speciale disponibile pe pia\[, care sunt destinate
igienei sânului în timpul al[pt[rii. Asigura\i-v[ c[ acestea sunt confec\ionate din produse naturale §i nu
mai necesit[ înc[ o cl[tire. De asemenea, asigura\i-v[ c[ nu con\in substan\e tenso-active ce pot usca
pielea, sau parfumuri care pot modifica mirosul natural al mamei, deranjând astfel bebelu§ul. Dup[ al[ptare,
sp[la\i sânul cu ap[ c[ldu\[ f[r[ s[pun, permi\ând, când este posibil, uscarea natural[. În cazul pierderii
de lapte, se recomand[ folosirea exclusiv[ a unor tampoane absorbante (dintr-un material care permite
trecerea aerului), destinate s[ asigure c[ pielea este în permanen\[ uscat[. De asemenea se recomand[
stropirea periodic[ cu câteva pic[turi din propriul lapte pe mamelon §i areol[, în special în cazul ragadelor.
Laptele matern are propriet[\i de sterilizare, de lubrifiere §i de cicatrizare. Înainte de a pune copilul la sân,
asigura\i-v[ c[ nu are n[sucul înfundat §i c[ poate respira bine. Dac[ este necesar, pute\i folosi solu\ii
fiziologice.

Aceast[ infectare poate trece §i la mam[ în timpul al[pt[rii §i mameloanele pot deveni ro§ii §i dureroase. Chiar §i în
acest caz, nu este o problem[ grav[ §i poate fi u§or vindecat[, prin administrarea medicamentelor prescrise de medic.
Sânul nu necesit[ un tratament igienic special sau produse puternice, deoarece secre\iile glandelor Montgomery asigur[
lubrifierea §i protec\ia necesare.

Dieta în timpul perioadei de al[ptare la sân
Pentru a v[ asigura c[ secretarea laptelui continu[ regulat §i c[ nou n[scutul tolereaz[ bine acest lapte, mama va
respecta o diet[ s[n[toas[ §i echilibrat[, în perioada de al[ptare la sân. Aceast[ diet[ va fi bogat[ în fibre, lichide,
s[ruri minerale, §i vitamine, dar §i un consum suficient de calorii (cel pu\in 600 calorii în plus) pentru a completa
propriile necesit[\i nutri\ionale §i a produce o cantitate suficient[ de lapte.

• Dac[ mama trebuie s[ urmeze o diet[ f[r[ lapte sau produse lactate, se recomand[ completarea dietei cu calciu.

• În continuare, este fundamental s[ existe un consum mare de lichide, mai ales în sezonul de var[, de exemplu: ap[,
ceaiuri medicinale §i b[uturi ne-alcoolice, dac[ este posibil, ne-carbogazoase.

• Este mai bine dac[ mama nu consum[ alimente a§a-zise „light” (u§oare), deoarece con\in îndulcitori sintetici care
tind s[ fermenteze: acest lucru poate cauza deranjamente stomacale mamei §i colici nou-n[scutului.

Separat de aceste cazuri specifice, de exemplu în cazul alergiilor sau intoleran\ei la anumite alimente avute de c[tre
p[rin\i, sau de c[tre fra\ii §i surorile nou n[scutului, cazuri ce trebuie comunicate pediatrului, exist[ câteva limit[ri în
dieta mamei care al[pteaz[ la sân:



• Cafea, decofeinizat[, dac[ este posibil: 1-2 ce§ti pe zi;

• Ceai:  dac[ este posibil deteinizat;

• Vin §i bere: maximum o jum[tate de pahar de vin sau o doz[ de bere în timpul meselor;

• Alimentele care pot conferi laptelui un gust aparte sau care pot cauza probleme nou n[scutului. Urm[toarele ar trebui
evitate: conopida, anghinarea, ceap[, usturoi, sparanghel, ciocolata, mirodenii, condimente §i crustaceele.

De eliminat:

Fumatul va fi eliminat sau redus drastic, pentru c[ nicotina trece în lapte, cauzând nou n[scutului agita\ie, diaree §i stare de
r[u. De asemenea, b[uturile spirtoase vor fi eliminate.

Când se întrerupe al[ptarea la sân
Nu exist[ un moment exact de întrerupere a al[pt[rii la sân. Ea poate continua §i dup[ momentul în\[rc[rii, prin alternarea
laptelui matern cu hran[ solid[ sau semi-solid[, care este necesar[ dup[ vârsta de 6 luni. În sensul acestei abord[ri, sugerate
de Organiza\ia Mondial[ a S[n[t[\ii, al[ptarea la sân poate continua §i dup[ primul an de via\[ al copilului.

Obstetricianul recomand[…
Mama care al[pteaz[ la sân trebuie s[ aib[ un stil de via\[ lini§tit, s[ aib[ ajutor în treburile domestice §i s[ se
concentreze cât de mult posibil asupra bebelu§ului. Trebuie s[ doarm[ suficient §i s[ se asigure c[ poate hr[ni
bebelu§ul toat[ perioada necesar[. Traumele fizice, emo\iile puternice sau stresul psihologic reprezint[ motive
puternice ce pot cauza reducerea sau dispari\ia secre\iei laptelui. Mai mult, sunt recomandate plimb[ri care s[
reactiveze circula\ia, s[ stimuleze intestinele §i starea de bun[ dispozi\ie.

Psihologul recomand[…
Uneori, dorin\a mamei este cea care motiveaz[ continuarea hr[nirii la sân, deoarece reprezint[ un moment, de
apropiere §i dragoste între ea §i copil. Se recomand[ ca mama s[-§i urmeze intui\ia pentru a în\elege când al[ptarea
la sân înceteaz[ s[ mai fie o prioritate pentru copil §i dac[ a sosit momentul unei independen\e reciproce. Este
posibil s[ se p[streze o rela\ie bun[ între p[rinte §i copil dup[ trecerea primului an de via\[, §i prin dezvoltarea unor
diferite modalit[\i de stabilire de raporturi, formate din mici dar importante experien\e tr[ite împreun[.
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Probleme de al[ptare la sân

În timpul al[pt[rii la sân, în special în timpul celor mai delicate faze precoce, mama sau copilul pot avea diferite
probleme de natur[ medical[, psihologic[ sau social[. Aceste probleme pot face dificil[ sau chiar împiedica al[ptarea
la sân. Deseori, acest tip de probleme pot fi dep[§ite dac[ mama dore§te s[ al[pteze la sân, dac[ are suportul fizic §i
moral al partenerului ei §i al persoanelor apropiate sau al exper\ilor medicali. Este foarte util sprijinul practic §i specific
existent. În alte cazuri, la sfatul pediatrului, poate fi necesar s[ se treac[ de la al[ptarea la sân exclusiv[ la hran[ mixt[
sau, alteori, la hr[nirea numai cu formula special[ de lapte praf.

Dificult[\i ale mamei

Nu Cre§te Volumul Laptelui

Cazurile în care exist[ o real[ imposibilitate a sânilor de a produce lapte sunt extrem de rare. Se poate întâmpla s[ nu
se produc[ o cre§tere în volumul laptelui. În acest caz, §i dac[ producerea laptelui se opre§te sau devine insuficient[
pentru necesit[\ile copilului, pediatrul va sf[tui mama dac[ este sau nu necesar[ folosirea formulei speciale de lapte.

Administrarea de Medicamente

Deoarece medicamentele pot trece în laptele matern, chiar §i în foarte mici cantit[\i, se recomand[ ca în timpul al[pt[rii
la sân s[ nu se administreze medicamente. Dac[ totu§i este necesar, se recomand[ consultul medicului.

Ragade ale Mamelonului

Deseori se pot produce ragade, în special la femeile care al[pteaz[ de pu\in timp sau o fac pentru prima dat[. Ragadele
sunt mici fisuri situate la baza, în mijlocul sau la vârful mamelonului. Pot exista sânger[ri care sunt foarte dureroase,
în special în timp ce copilul suge. Durerea poate deveni acut[, pân[ în punctul în care poate descuraja mama s[ mai
pun[ copilul la sân. Ragadele vor fi tratate imediat, pentru a evita infectarea cu germeni care sunt prezen\i în mod
normal pe piele §i inflamarea ulterioar[ a glandelor mamare (mastit[). Prevenirea eficient[ a producerii ragadelor este
posibil[ astfel:

• Acordarea unei aten\ii deosebite pozi\ion[rii copilului în timpul al[pt[rii.

• Cur[\area complet[ a mamelonului înainte §i dup[ al[ptare, evitând folosirea s[punului sau a detergen\ilor.

• P[strarea mameloanelor în stare uscat[ §i permi\ând circula\ia aerului în jurul lor.

• Schimbarea frecvent[ a tampoanelor de îngrijire.

Pentru tratare se recomand[:

• Folosirea discurilor speciale Idrogel



• Stropirea mamelonului cu pu\in lapte matern, deoarece acesta are propriet[\i de sterilizare, lubrifiere §i cicatrizare.

Proteja\i mameloanele în timpul al[pt[rii utilizând tampoanele de mamelon.

Mameloane Aplatizate sau Retractate

Erec\ia mamelonului se produce la cele mai multe dintre femei, atunci când areola este stimulat[ sau, dimpotriv[, este mamelonul
foarte moale, în cazul mameloanelor aplatizate. Chiar dac[ este foarte rar[, exist[ §i situa\ia când mameloanele nu numai c[ nu
au erec\ie la stimulare, dar tind s[ se retrag[ în[untru. Aceste cazuri sunt cunoscute ca mameloane retractate.
Dac[ o mam[ are mameloane aplatizate sau retractate, nu înseamn[ c[ aceasta nu este capabil[ s[ al[pteze la sân, deoarece
copilul nu apuc[ doar mamelonul ci §i întreaga areol[. Totu§i este evident c[ bebelu§ul va avea dificult[\i la contactarea mamelonului
§i hr[nirea va fi mai dificil[. Pentru a u§ura alimentarea, sunt necesare unele m[suri. Se recomand[ utilizarea corectoarelor de
mamelon, care stimuleaz[ erec\ia mamelonului. Fire§te c[ ele trebuie utilizate la sfatul unui ginecolog sau a unui obstetrician,
§i nu înainte de cea de-a cincea lun[ de sarcin[. Corectoarele de mamelon poate fi de un real ajutor în al[ptare.

Congestia Sânului

Acest aspect implic[ o important[ cre§tere a texturii §i tensiunii sânului, împreun[ cu inflamarea, înro§irea, durerea §i ridicarea
temperaturii locale în prezen\a unui rest de lapte în canalele §i glandele mamare. În schimb acest rest de lapte cauzeaz[ probleme
ale celulelor secretoare §i în consecin\[, reducerea producerii laptelui. Congestia sânului este important[ deoarece ea poate face
ca femeia s[ devin[ mai vulnerabil[ la riscul de mastit[ (o infectare a sânului) §i la cre§terea temperaturii. Cauza primar[ a
problemei este sânul mamei care nu este golit suficient de c[tre copil prin supt. Al[ptarea la cerere poate împiedica aceast[
situa\ie, prin golirea manual[ a sânului sau cu ajutorul unei pompe speciale, dup[ fiecare al[ptare a bebelu§ului.

M[surile necesare de evitare a acestei probleme sunt:

• Al[ptarea la sân mai frecvent[ (începând cu sânul mai inflamat);

• Comprimarea delicat[ a sânului în timpul al[pt[rii, îndreptat înspre copil, pentru a ajuta deschiderea canalelor obstruc\ionate.
Aceste ac\iuni, "înmoaie" sânul, ajutând copilul la supt;

• Aplicarea local[ a unor comprese calde §i umede, pentru a facilita ie§irea laptelui.

Mastita

Este o inflamare grav[ cauzat[ de germeni, care infecteaz[ pielea – în special Staphylococcus Aureus – care, în anumite condi\ii
de temperatur[ §i umiditate, §i ajuta\i de substan\ele nutritive con\inute în laptele matern, se reproduc în glandele mamare.
Sânul devine fierbinte §i dureros, pot ap[rea febra §i înro§irea. Dac[ sunte\i îngrijorat[ c[ ave\i mastit[ §i dac[ simptomele de
mai sus nu se retrag dup[ 6 ore, trebuie s[ consulta\i medicul.
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Tratament:

• Lua\i antibiotice o perioad[ minim[ de 10 zile, cu prescrip\ia medicului dvs;

• Odihni\i-v[ cât se poate de mult, pân[ când v[ sim\i\i mai bine;

• Continua\i al[ptarea la sân comandat[;

• Începe\i cu sânul care este mai pu\in inflamat sau nu este inflamat deloc;

•  Face\i un du§ c[ldu\ înainte de al[ptare;

• Dup[ fiecare al[ptare, stoarce\i delicat laptele din sânul dureros, manual sau cu ajutorul pompei speciale, pân[ când
sânul se gole§te complet;

• Aplica\i comprese reci dup[ al[ptare.

Excesul de Lapte sau Necesitatea Separ[rii de Copil

În aceste cazuri, laptele poate fi extras §i strâns pentru a fi dat copilului când este necesar.

Dup[ utilizare, toate componentele pompei speciale pentru sân care vin în contact cu sânul §i cu laptele matern vor
fi demontate, sp[late §i cl[tite foarte bine. Ele vor fi sterilizate dup[ fiecare utilizare, cel pu\in pân[ când copilul
împline§te vârsta de cinci luni.

Obstetricianul recomand[…

Solicita\i obstetricianului dvs. s[ v[ arate modul în care pute\i stoarce manual laptele sau s[ v[ dea indica\ii
de folosire a pompei de sân, care este practic[ §i rapid[. Dintre pompe este preferabil[ cea care este echipat[
cu mecanism de ajustare a intensit[\ii de absorb\ie, ceea ce face pompa mai delicat[. Se recomand[ s[ se
asigure c[ laptele curge direct în recipientele speciale, ce pot fi sterilizate §i închise ermetic. Dac[ este
necesar[ stocarea laptelui, se recomand[ umplerea recipientului cu o cantitate de lapte suficient[ numai
pentru o al[ptare. Închide\i bine capacul §i aplica\i eticheta cu data extragerii. Laptele poate fi \inut la
temperatura camerei timp de circa 8 ore sau stocat în frigider timp de pân[ la 72 ore, iar în congelator timp
de maximum 3 luni sau într-un congelator, la -18°C timp de maximum 6 luni. Laptele va fi dezghe\at §i
adus la temperatura camerei. Înainte de al[ptare va fi înc[lzit în Bain Marie, cu un dispozitiv de înc[lzirea
biberoanelor sau într-un cuptor cu microunde. Înainte de a hr[ni copilul, scutura\i u§or biberonul, pentru a
v[ asigura c[ laptele are o temperatur[ uniform[. Biberoanele care pot fi utilizate prin aplicarea unui inel
de fixare §i a unei tetine, permit hr[nirea copilului, f[r[ ca ulterior s[ fie necesar[ schimbarea recipientelor.
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Dificult[\ile nou-n[scutului

Bebelu§ul refuz[ sânul

Dificultatea unui copil de a se cupla la sânul mamei nu exprim[ neap[rat un refuz, ci mai degrab[ prezen\a unei probleme, ce
trebuie recunoscut[, tratat[ §i dep[§it[. Dar de cele mai multe ori, acest lucru implic[ dificult[\i ce apar în timpul al[pt[rii, de
exemplu, copilul este a§ezat într-o pozi\ie lipsit[ de confort, sau are dificult[\i în a suge corect, deoarece are nasul înfundat, sau
debitul de lapte este prea abundent sau prea rapid. Mai mult, dup[ un interval prea mare între dou[ al[pt[ri, copilul este
înfometat §i nu mai reu§e§te s[-§i coordoneze mi§c[rile de cuplare corect[ la sânul mamei. Dac[ bebelu§ul continu[ s[ refuze
sânul mamei de mai multe ori consecutiv, se recomand[ ca mama s[-§i extrag[ laptele §i s[-l ofere copilului în alte modalit[\i,
în timp ce, cu r[bdare, va încerca s[ solu\ioneze problema. În aceast[ perioad[, mama va avea mult[ grij[ s[ satisfac[ necesit[\ile
bebelu§ului ei în ceea ce prive§te contactul mam[-copil. Este foarte important ca ea s[ primeasc[ sprijin practic §i afectiv pân[
când se restabile§te al[ptarea la sân.

Al[ptarea la sân a copiilor n[scu\i prematur

Un copil n[scut prematur, în special cei n[scu\i înainte de cea de-a 32 s[pt[mân[ de sarcin[, are o dezvoltare insuficient[, a
func\iilor sale de supt, înghi\it §i respiratorii, care constituie fundamentul capacit[\ii de hr[nire independent[. Ace§ti nou-n[scu\i
sunt de aceea hr[ni\i printr-o sond[ gastro-nazal[, pân[ în momentul când vor fi suficient de maturi pentru a fi hr[ni\i de c[tre
mam[. Ace§ti copii pot fi ajuta\i s[ se dezvolte sau s[-§i creasc[ abilitatea de a suge §i înghi\i, cu ajutorul unui furtuna§, trecând
treptat la alimentarea independent[, al[ptarea la sân sau cu biberonul. Studiile au ar[tat c[ la cei mai tineri nou-n[scu\i suptul
ne-nutri\ional reduce spitalizarea §i îmbun[t[\e§te modelul somn-veghe §i mi§carea.

Obstetricianul recomand[…
Dac[ sugarul dvs. nu este capabil înc[ s[ sug[ la sân, trebuie s[ extrage\i din laptele dvs. cu ajutorul unei pompe
pentru sân, la fiecare 2-3 ore, adic[ de câte ori ar trebui al[ptat bebelu§ul. Trebuie s[ începe\i cât se poate de
devreme, deoarece colostrul este foarte important pentru sugar. Laptele va fi strâns în recipiente speciale sterile
sau care pot fi sterilizate. În spital, pediatrii hr[nesc copilul cu lapte folosind o sond[ sau biberonul. Când bebelu§ul
dvs. va fi capabil s[ sug[ singur se poate ca, la început, s[ nu fie u§or s[-l a§eza\i la sân, Insista\i cu r[bdare, f[r[
a v[ descuraja. Dac[ sugarul nu reu§e§te s[ se hr[neasc[ de la sân, este important s[ continua\i s[-l hr[ni\i cu
laptele dvs.
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Dintotdeauna laptele matern a fost pre\ios, mai ales pentru copilul n[scut prematur. De fapt, propriet[\ile de imunizare
ale laptelui matern protejeaz[ nou-n[scutul împotriva îmboln[virilor la care acesta este mai vulnerabil pentru c[ este
n[scut prematur. Mai mult, acest tip de lapte este u§or digerabil §i nu obose§te trupul micu\. Faptul c[ î§i hr[ne§te
copilul cu propriul lapte, ajut[ mama s[ dep[§easc[ acest moment delicat, §tiind c[ face ceva foarte important pentru
copilul ei.

Fisura labio-palatin[ (Labiopalatoschisis)

Ce este?

Este o malforma\ie congenital[ a buzelor §i palatinului care afecteaz[ un nou-n[scut din 1000. Având diferite grade
de gravitate, capacitatea bebelu§ului de a se hr[ni singur poate fi compromis[, în func\ie de aceste nivele de gravitate
a malforma\iei, dar nu imposibil[. Se crede c[ dac[ mama are mameloanele foarte proeminente, copilul va fi capabil
s[ se hr[neasc[ singur de la sân, în special dac[ mamei îi este acordat sprijinul de c[tre personalul de la maternitate
§i de c[tre cei din jurul ei. Totu§i, ace§ti copii, tind s[ oboseasc[ u§or §i din acest motiv, deseori este adoptat[
modalitatea de hr[nire cu biberonul. În situa\ia malforma\iei gurii, este posibil[ utilizarea tetinelor cu deschideri mari,
pentru a favoriza debitul de lapte. În cazul despic[turii labio-palatine, înainte de a adopta o pl[cu\[ palatin[, se
recomand[ utilizarea unei tetine mari. Totu§i, dup[ adoptarea unei pl[cu\e palatine, poate fi folosit[ §i o tetin[ de
dimensiuni mai mici. Dup[ operarea buzei, copilul poate fi hr[nit cu o linguri\[ moale din silicon. Dup[ operarea palatului
copilul poate fi hr[nit folosind o can[ cu furtuna§ moale.

Pentru a v[ informa suplimentar, contacta\i „Asocia\ia Labiopalatoschisis” – Milano, Via Cernaia 4 – 026598951 –
website www.associazionelps.it. Ca variant[, consulta\i website www.chicco.ro la: De la 0 luni + Capitolul
Al[ptarea. 



2.4  De unde §tim c[ nou-n[scutul se hr[ne§te bine

Nu este întotdeauna u§or s[ afl[m dac[ bebelu§ul se hr[ne§te bine §i cât m[nânc[ atunci când se hr[ne§te la sân. Pentru a
verifica dac[ alimenta\ia este suficient[, este posibil[ observarea unor semne clare cum ar fi aspectul copilului, volumul de urin[
într-o zi, §i comportamentul s[u între o al[ptare §i urm[toarea. Nu exist[ motive de îngrijorare, dac[ nou-n[scutul urineaz[
suficient pentru a uda §ase scutece pe zi, iar fecalele sunt lichide sau semi-lichide, acest eveniment petrecându-se de trei ori
sau mai mult pe zi, în timpul primelor trei s[pt[mâni, iar apoi ele sunt moi §i pline, cel pu\in o dat[ la trei-patru zile dup[ aceea,
§i dac[ bebelu§ul are un aspect fericit. Aceasta înseamn[ c[ nou-n[scutul prime§te o cantitate adecvat[ de lapte. De asemenea,
este suficient s[-i verifica\i greutatea în fiecare s[pt[mân[: dac[ cre§terea în greutate în primele s[pt[mâni este în medie de
125 - 200 grame pe s[pt[mân[, înseamn[ c[ totul evolueaz[ bine. Este important de §tiut c[, cre§terea unui bebelu§ hr[nit la
sân nu este atât de rapid[ ca a unuia hr[nit artificial, dar este mult mai constant[. Dar pentru c[ nu este posibil[ o comparare
a celor dou[ modele de cre§tere, au fost elaborate dou[ tabele de dezvoltare diferite, pentru cei care sunt al[pta\i la sân §i pentru
cei hr[ni\i artificial. Orice pediatru de familie poate furniza p[rin\ilor aceste tabele, care sunt bazate pe date statistice. De
aceea, este important de §tiut c[ exist[ bebelu§i foarte s[n[to§i de§i nu sunt reprezenta\i în aceste tabele. Alt mod de a în\elege
dac[ bebelu§ul prime§te suficient lapte atunci când este al[ptat la sân, este acela de a observa ritmul suptului, pentru c[ în timpul
al[pt[rii, el poate trece de la un ritm de supt mai rapid §i uniform la un ritm lent, §i poate fi auzit zgomotul înghi\irii.

Nou-n[scutul m[nânc[ atât cât are nevoie
Volumul de lapte de care un bebelu§ are nevoie depinde de foarte mul\i factori: în principal, cât cânt[re§te, cum cre§te §i câte
luni are. Nu toate al[pt[rile sunt la fel §i ele pot varia în cursul unei zile. Dar în general, dac[ bebelu§ul evolueaz[ bine §i este
s[n[tos, ele se regleaz[ singure §i mama înva\[ curând s[ aib[ încredere în copil.

Obstetricianul recomand[…
Pentru a în\elege dac[ bebelu§ul dvs. al[ptat la sân evolueaz[ bine, verifica\i s[pt[mânal cât ia în greutate, modelele
de hr[nire pe care v[ recomand[m s[ le nota\i, de exemplu în felul urm[tor:

Aceste informa\ii v[ vor fi foarte utile în timpul vizitelor regulate la pediatru.

S[pt[mâna 1

S[pt[mâna 2

S[pt[mâna 3

Ziua/Data           Greutatea          Nr. mese/zi Nr. elimin[ri/zi
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Hr[nire mixt[
În cazul în care mama are dubii cu privire la o al[ptare la sân satisf[c[toare, pediatrul poate evalua situa\ia §i, dac[
este necesar, poate recomanda introducerea formulei de lapte pentru a-i fi administrat[ sugarului cu biberonul. Este
vorba de “hr[nirea mixt[”. Sugarul este hr[nit, suplimentar fa\[ de laptele matern, cu formula de lapte praf. De aceea,
hr[nirea mixt[ permite mamei s[-§i p[streze condi\ia de secretare a laptelui, f[r[ a-l priva pe copil complet de beneficiile
laptelui matern. Alimenta\ia mixt[ poate fi: a) complementar[; b) alternat[.

a) Al[ptarea complementar[
La fiecare al[ptare, bebelu§ul suge de la ambii sâni §i cantitatea de lapte lips[ este substituit[ prin formula de lapte,
care a fost preparat[ în acest scop. Al[ptarea complementar[ mixt[ este recomandat[ deoarece stimularea frecvent[
a suptului p[streaz[ activ[ secretarea laptelui.

b) Al[ptarea alternat[
În timpul al[pt[rii alternate, o mas[ este luat[ numai la sân iar cealalt[ numai cu biberonul.
Acest sistem este mai convenabil pentru mam[, care are mai mult timp liber pentru serviciu sau pentru ea îns[§i, dar
reducerea suptului de c[tre copil, poate aduce riscul încet[rii rapide a produc\iei de lapte.

Al[ptarea alternat[
Cazul în care o mam[ nu-§i poate al[pta la sân copilul din motive medicale este mai degrab[ o excep\ie decât o regul[.
Medicul va sf[tui §i va oferi informa\ii cu privire la aceste cazuri rare. De§i cunoa§te\i avantajele semnificative ale
al[pt[rii naturale la sân, exist[ totu§i situa\ii în care mama este obligat[ sau prefer[ utilizarea biberonului, fie par\ial,
fie în totalitate.
Unele mame consider[ c[ acest tip de alimentare ofer[ unele avantaje, din punct de vedere practic, §i anume:

• Mama poate decide întotdeauna când va fi hr[nit copilul;

• Este mai flexibil pentru mam[, oferindu-i mai mult[ libertate;

• Cu noile tetine, care sunt mult mai asem[n[toare sânului, sugarul se hr[ne§te de la sân sau cu biberonul la fel de
u§or §i f[r[ greutatea de a trece prin schimb[ri.

Mai mult, formula de lapte praf este f[cut[ s[ fie cât mai asem[n[toare cu laptele matern. De§i nu-i poate introduce
sugarului anticorpi, formula de lapte îi asigur[ toate substan\ele nutritive §i, sub aspect calitativ, reprezint[ un înlocuitor
excelent al laptelui matern.



Psihologul recomand[…
Trecerea la hr[nirea artificial[ nu trebuie v[zut[ de c[tre mam[ ca o “înfrângere” sau ca o incapacitate proprie de
a purta de grij[ bebelu§ului, deoarece cel mai important lucru este ca bebelu§ul s[ se simt[ iubit §i hr[nit. Mai mult,
hr[nirea artificial[ are avantajele sale, pentru c[ §i tat[l poate hr[ni copilul cu un biberon, iar mama se poate odihni.
În continuare, dac[ tat[l î§i hr[ne§te copilul, acest lucru îl ajut[ s[ construiasc[ rela\ia tat[ – copil, reducând
sentimentele de gelozie, excludere §i neglijare pe care le simt uneori noii t[tici.
Sentimentul paternit[\ii este un proces evolutiv: un tat[ care este prezent psihologic §i fizic din primele momente
ale vie\ii copilului poate crea o rela\ie echilibrat[ de afec\iune §i dragoste în cadrul noii familii.

Sterilizarea biberoanelor
Pentru a preg[ti biberonul, este necesar[ respectarea con§tiincioas[ a câtorva sfaturi care s[ protejeze bun[starea §i s[n[tatea
bebelu§ului. Este necesar s[ v[ asigura\i de igiena biberonului prin cur[\are interioar[ cu ap[ curent[ §i burete special. Toate
accesoriile biberoanelor vor fi întotdeauna sterilizate.

De fapt, copilul nou-n[scut nu are protec\ie imunitar[ suficient[ fa\[ de mediul înconjur[tor §i tot ce vine în contact cu guri\a
lui poate însemna un mijloc de infec\ie. Este posibil[ sterilizarea la rece a biberoanelor §i accesoriilor acestuia cu ajutorul
substan\elor §i tabletelor de sterilizare, sau sterilizarea la cald cu aburi, care de\in propriet[\i de dezinfectare, f[cut[ cu ajutorul
echipamentelor electrice sau a cuptoarelor cu microunde. Dac[ este folosit laptele praf, este necesar[ diluarea lui în anumite
cantit[\i de ap[, în timp ce laptele lichid trebuie turnat direct în biberonul sterilizat. Biberonul este înc[lzit în Bain Marie, cu un
dispozitiv de înc[lzit, sau într-un cuptor cu microunde. Înainte de a da copilului laptele, biberonul va fi scuturat u§or, pentru a
uniformiza temperatura în interiorul recipientului. Se recomand[ ca întotdeauna s[ verifica\i dac[ laptele nu este prea fierbinte,
punând câteva pic[turi pe propria piele de la interiorul încheieturii m]inii.

Psihologul recomand[…
Este important ca bebelu§ul s[ fie hr[nit cu biberonul în momentele lini§tite §i relaxate, astfel încât acesta s[ aib[
contact §i s[ simt[ dragostea în acela§i fel ca atunci când este al[ptat de la sân. Pentru bebelu§, momentul hr[nirii
înseamn[ o multitudine de senza\ii, diferite §i profunde §i care transmit sentimente, comunicare, iubire §i ging[§ie.
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Folosirea tetinei
Pentru copil, suptul reprezint[ o ac\iune spontan[ care îi ofer[ o senza\ie de pl[cere. Aceasta este un r[spuns fa\[ de
team[ §i de senza\ia de singur[tate, ea stimulând producerea de substan\e în creier care ajut[ la relaxare. Prin urmare,
tetina relaxeaz[ §i destinde nou n[scutul §i, prin aceasta, mediul familial.

În prezent, folosirea tetinei în timpul somnului, noaptea §i ziua, este din ce în ce mai recomandat[ pentru to\i copii
pân[ la vârsta de 1 an. Un studiu publicat în foarte respectatul jurnal §tiin\ific Pediatrie (jurnalul oficial al Academiei
Americane de pediatrie) a ar[tat de fapt c[ folosirea tetinei în timpul somnului determin[ o reducere important[ a
riscului de SIDS (Sindromul mor\ii subite la sugar) cunoscut §i sub denumirea de “moarte în p[tu\”.

În plus, s-a dovedit c[ folosirea tetinei pân[ în a 24-a lun[ de via\[ nu interfereaz[ cu cre§terea natural[ a palatului
(cerului gurii), din\ilor sau gingiilor ci, de fapt, are o influen\[ pozitiv[ asupra dezvolt[rii gurii.

Suptul degetului mare, care este alternativa obi§nuit[ la tetin[, este mai periculos deoarece acesta exercit[ o presiune
mai mare asupra din\ilor §i a mu§chilor.

Nu se recomand[ folosirea tetinelor în cazul otitelor frecvente sau a malocluziei dentare.

Nu se recomand[ deloc s[ se dea tetina copilului dup[ introducerea acesteia în substan\e dulci cum ar fi mierea sau
zah[rul: aceasta ar putea încuraja obiceiuri alimentare rele §i ar putea determina formarea timpurie de carii în din\ii
de lapte.

Psihologul recomand[…
În mod obi§nuit, tetina nu trebuie s[ reprezinte un înlocuitor pentru rela\ia intim[ mam[-copil, care este
atât de important[ pentru dezvoltarea psihologic[ a copilului. Se recomand[ ca aceasta s[ fie utilizat[
atunci când copilul dore§te în mod evident s[ sug[, §i s[ se evite folosirea ei atunci când este clar c[ copilul
dore§te s[ comunice.

Obstetricianul recomand[...
Folosirea tetinei trebuie limitat[, cel pu\in în primele faze, pentru a permite realizarea unui progres în
al[ptare. Dac[ exist[ o reducere a cantit[\ii de lapte matern, se recomand[ s[ se reduc[ folosirea tetinei
pentru un timp pentru a încuraja copilul s[ se cupleze mai des de sân.



       Pentru ca laptele s[ cauzeze alergii, factorul de diet[ trebuie
asociat cu un factor ereditar. Aceasta înseamn[ c[ predispozi\ia la alergii este prezent[ la al\i membri ai familiei (fra\i
§i surori sau p[rin\i).

3   Nu este adev[rat c[…

...Dac[ mama este anemic[       sau are nivele mici de hemoglobin[, cauzate de exemplu de o pierdere excesiv[ de sânge
în cursul na§terii prin cezarian[, ea nu poate al[pta. Aceasta se datoreaz[ faptului c[ pierderea de fier în cursul perioadei
complete de al[ptare este mai mic[ decât cantitatea pierdut[ în cursul unei singure menstrua\ii.

...Laptele î§i pierde propriet[\ile sale nutri\ionale odat[ cu trecerea timpului.           În timp, laptele devine mai apos
deoarece compozi\ia sa se schimb[, dar nu pentru c[ î§i pierde valoarea nutri\ional[.

...Defectele de vedere reprezint[ un obstacol pentru al[ptare.           Al[ptarea este permis[ §i în cazul defectelor severe
de vedere, cu condi\ia s[ nu existe v[t[m[ri ale retinei.

...Un sân mic produce o cantitate mic[ de lapte, deoarece produc\ia de lapte nu depinde de m[rimea sânului.

…Mameloanele aplatizate sau retractate                  afecteaz[ negativ al[ptarea, deoarece copilul nu se prinde de mamelon
ci de areol[.

...Dac[ nou n[scutul nu eructeaz[ (râgâie), înseamn[ c[ nu a digerat mâncarea.              Eructa\ia este numai un zgomot
f[cut de eliminarea aerului care s-a colectat în stomac în timpul hr[nirii §i nu are nici o leg[tur[ cu digestia.

...Laptele praf (formul[) pentru copii cauzeaz[ alergii. 
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…Consumul de bere cre§te produc\ia de lapte.               În timpul al[pt[rii, se recomand[ s[ se bea mai multe lichide §i s[
se consume legume proaspete, bogate în ap[. Berea nu are propriet[\i deosebite.

…Un copil care este al[ptat trebuie s[ bea ap[             atunci când este foarte cald, deoarece laptele matern con\ine toat[
apa de care are nevoie un nou n[scut.

…Copii al[pta\i au nevoie de un supliment de vitamina D.                  Nou n[scutul depoziteaz[ aceast[ vitamin[ în timpul
sarcinii §i este suficient[ expunerea regulat[ la soare atunci când este scos la aer, pentru a se ob\ine toat[ vitamina D
de care are nevoie.

…Copii al[pta\i au nevoie de un supliment de fier.       Laptele matern con\ine tot fierul de care au nevoie nou n[scu\ii,
cel pu\in în primele §ase luni de via\[.

…Dac[ mama are o infec\ie, ea trebuie s[ întrerup[ al[ptarea.             În afar[ de câteva excep\ii, protec\ia optim[ pentru
un nou n[scut este s[ continue s[ fie al[ptat. În cazul în care copilul se îmboln[ve§te, durata bolii este mai mic[ dac[
mama continu[ s[ îl al[pteze.

…Al[ptarea la sân nu se recomand[ atunci când apare voma sau diareea,                 deoarece, în aceste situa\ii, laptele
matern este singurul lichid de care are nevoie copilul.
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