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Ce v-a ajutat în timpul în  
care ați alăptat?

Sprijinul partenerului meu

Schimburi de informații cu alte 

femei care alăptau

Sprijin din partea personalului 

spitalului și a consultantului  

pentru alăptare
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#ALĂPTAREAESTEDRAGOSTE

SUSŢINEM PĂRINŢII

FACILITĂM ALĂPTAREA

De ce este alăptarea dificilă și ce puteți face pentru a îmbunătăți sănătatea copiilor voștri?  
Iată ce spun mamele și experții în domeniul nutriției:

CE SPUN MAMELE

DIN PERSPECTIVA EXPERȚILOR

De ce a fost  
alăptarea o  
provocare în mediul 
în care trăiți?

Probleme de sănătate ale 

copilului

Lipsa de sprijin din partea perso-

nalului, familiei și a prietenilor

Lipsa facilităților pentru alăptare 

sau mulgerea laptelui

Lipsa acceptării atunci când 

alăptarea a durat o perioadă mai 

lungă de timp

Cum s-a implicat partenerul 
dumnevoastră în alăptare?

M-a ajutat la treburile casnice

Liniștind copilul și verificându-l în 

timpul somnului

Curățând ustensilele folosite  
la alăptare și preparând  
mâncare și băuturi  
pentru mine

Cele mai mari provocări  
pentru alăptare

Lipsa sprijinului și ghidării  

calificate

Durere

Probleme cu producția  

de lapte (prea mult  

sau prea puțin) 

Cele mai multe durabile 
beneficii ale alăptării 

Beneficii pe termen lung pentru  

sănătatea bebelușului şI a mamei

Susține legătura dintre mamă și copilul ei

Valoarea nutrițională enormă a laptelui 

matern, secretat adaptat și individualizat 

nevoilor nutriționale ale bebelușului

Foarte economic și ecologic

Ce ați avea 
nevoie pentru  

a alăpta în  
viața de zi cu zi?

Facilități pentru a ne retrage  

pentru muls și alăptare

Sprijin și acceptare din partea 

partenerului și a societățiii

Sprijin calificat din partea unui 

consultant pentru lactație 

după externare

Legi supportive precum durata  

rezonabilă a concediului de  

maternitate

Cele mai bune mijloace de sprijin

Informarea și educarea pe durata 
sarcinii și după naștere

Împărtășirea cunoștințelor și ex-
periențelor legate de alăptare

Menținerea motivației  
mamelor, respectarea  
mamelor și reducerea  

presiunii puse  
pe mame
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