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Kas apsunkina žindymą ir kas gali padėti  žindant, kad būtų pagerinta jūsų kūdikio sveikata?  
Štai ką sako mamos ir žindymo ekspertai:

KĄ SAKO MAMOS

ŽINDYKITE
EKSPERTŲ POŽIŪRIS

Pagrindinis organizatorius Palaikoma

#BREASTFEEDINGISLOVE

Kas jums padėjo žindyti?

Partnerio parama

Bendravimas su kitomis  

žindyvėmis

Ligoninės personalo ir 

žindymo konsultantų pagalba
Kodėl žindymas  
buvo sudėtingas  
jūsų aplinkoje?

Kūdikio sveikatos problemos

Pagalbos trūkumas iš ligoninės 

personalo, šeimos ir draugų

Galimybės žindyti ar nutraukti 

pieno neturėjimas

Nepripažinimas, kai yra  

žindoma ilgiau

Kaip jūsų partneris gali padėti  
jums žindant?

Padėdamas atlikti buities darbus

Ramindamas ir prižiūrėdamas  

kūdikį, kol jis miega

Valydamas žindymo  
priemones ir paruošdamas  
man maistą ir gėrimus

Didžiausi žindymo iššūkiai

Kvalifikuotos praktinės ir  

rekomenduotinos  

pagalbos trūkumas

Skausmas

Problemos su pieno  

kiekiu (per daug arba  

per mažai pieno)

Ilgalaikė žindymo nauda

Ilgalaikė nauda kūdikio ir  

motinos sveikatai

Padeda formuoti ryšį tarp mamos  

ir kūdikio

Milžiniška moters pieno maistinė vertė,  

pritaikyta individualiems kūdikio poreikiams

Labai ekologiška ir ekonomiška

Ko jums reikėtų, 
 kad žindytumėte  
kiekvieną dieną?

Pieno nusitraukimo ir  

žindymo galimybės

Partnerio ir visuomenės  

pagalbos bei palaikymo

Kvalifikuoto žindymo konsultanto  

pagalbos ir po išleidimo iš ligoninės

Žindymą palaikančių įstatymų,  

pvz., tinkama motinystės  

atostogų trukmė

Geriausios pagalbos priemonės

Informuoti ir mokyti moteris  
nėštumo metu ir po gimdymo

Dalintis žiniomis ir patirtimi  
apie žindymą 

Motyvuoti mamas,  
gerbti jas ir padėti  

mažinant sunkumus
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„Das frühgeborene Kind” e.V.
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MTÜ Enneaegsed lapsed
LOGOTIPO NAUDOJIMO 
ANT KITŲ FONŲ TAISYKLĖS

PADEDU AUGTI
šeimos  gerovės  specialistai

COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA

www.vivereonlus.com
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The Norwegian Pediatric Association 

 
 
 

 
 

Pasaulinės žindymo savaitės iniciatyvą palaiko šios tėvų organizacijos:

Pasaulinės žindymo savaitės iniciatyvą palaiko šios medicinos organizacijos:
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