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Підтримка мого партнера

Обмін інформацією і  
досвідом з іншими жінками- 
годувальницями

Підтримка персоналу  
лікарні та консультанта  
з лактації

Що допомогло Вам на Вашому 
шляху  грудного вигодовування?

ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ПІДТРИМКИ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ 2019

#ГРУДНЕВИГОДОВУВАННЯЦЕЛЮБОВ

РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ БАТЬКІВ

ЗРОБИТИ ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ МОЖЛИВИМ

Що утруднює грудне вигодовування і що ми можемо зробити, щоб підтримати його для покращення 
здоров'я наших дітей? Ось що кажуть матері і фахівці в галузі харчування:

ЩО КАЖУТЬ МАТЕРІ

З ТОЧКИ ЗОРУ ЕКСПЕРТА

Чому грудне  
вигодовування  
було викликом у  
Вашому середовищі?

Проблеми зі здоров’ям у дитини

Відсутність підтримки з боку 

персоналу, сім'ї та друзів

Не було умов і можливостей 

для годування або зціджування 

молока

Відсутність прийняття грудного 

вигодовування протягом 

тривалішого періоду часу

Як Ваш партнер може долучатися до 
Вашого шляху грудного вигодовування?

Допомагаючи у виконанні  
домашніх завдань

Заспокоюючи і контролюючи  
сон дитини

Миючи посуд для 
грудного годування та 
готуючи їжу та напої  
для мене

Найбільші виклики грудного  
вигодовування

Відсутність кваліфікованої прак-

тичної підтримки та керівництва

Біль

Проблеми з кількістю  

молока (забагато  

або замало)

Найстійкіші переваги  
грудного вигодовування

Довгострокові переваги для  

здоров'я дитини ТА матері

Підтримує зв'язок між матір’ю і дитиною

Надзвичайна харчова цінність грудного 

молока, що відповідає індивідуальним 

потребам дитини

Дуже екологічне й економічне

Що би Вам було  
потрібно, щоби 

годувати  грудьми у
 повсякденному житті?

Умови і можливості для  

годування або зціджування молока

Підтримка і прийняття від мого 

партнера і суспільства

Кваліфікована підтримка консуль-

танта з лактації також після виписки

Підтримуючі закони, наприклад, 

прийнятна тривалість декретної 

відпустки 

Кращі засоби підтримки

Інформувати та навчати під час 
вагітності та після пологів

Ділитися знаннями та досвідом 
грудного вигодовування

Підтримувати мотивацію 
матерів, поважати їх і 

зменшувати тиск

Забезпечується За підтримки
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РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ БАТЬКІВ
– ЗРОБИТИ ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ МОЖЛИВИМ

Цю ініціативу Світового тижня грудного вигодовування підтримують такі батьківські організації:

Цю ініціативу Світового тижня грудного вигодовування підтримують такі медичні товариства:

#ГРУДНЕВИГОДОВУВАННЯЦЕЛЮБОВ

ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ПІДТРИМКИ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ 2019


