
                                                                               
2. Картка моніторингу годування новонароджених, догодовування та 

стимулювання лактації 
               
Ім’я дитини ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Грудне вигодовування: ПГ - права грудь, ЛГ - ліва грудь, 

Догодовування: ГММ – грудне молоко мами, МС – модифікована суміш, 

Пелюшки: С – стілець, M - сеча 

 

Дата Час Годування 
груддю 

Скільки хвилин 

Догодовування 
в мл 

Сціджу
вання 

молока 
в мл  

 

С 
+/- 

M 
+/- 

Зауваження, 
поведінка 

дитини 

Вага дитини 
Підсумок того, 
скільки ГММ і 

скільки МС 
з’їла за добу  

ПГ ЛГ ГММ МС      

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 



ДОРОГА МАМО! 

Якщо вашу дитини потрібно догодувати, попросіть акушерку про допомогу з ручним зціджуванням або 

молоковідсмоктувачем і інформацію про те, як ним користуватися. 

 

Годуйте малюка кожні 2-3 години, в тому числі вночі 

 

Спостерігайте за ознаками голоду у свого малюка: прокидається, відкриває роти, ворушить губами і 

засуває долоньки в рот. 

 

1. Якщо ваша дитина смокче, але не наїдається, то (Jeśli Twoje dziecko ssie pierś ale nie najada się to): 

- годуйте дитину грудьми 10-15 хвилин (або поки він активно смокче і ковтає), потім прикладіть до іншої грудей, 

можна багато разів міняти груди через 10-15 хвилин смоктання (допомагає: виймання з ковдри, роздягання 

дитини, м'який масаж спини, кисті або стопи дитини) 

- зверніться по допомогу до акушерки - вона покаже вам, коли дитина ковтає і як активізувати її до смоктання 

-догодуйте дитину рекомендованою порцією попередньо зцідженого молока зі шприца або зонда біля грудей 

або, в крайньому випадку, з пляшечки, акушерка покаже, як це зробити 

 

Пам’ятайте, що годування через соску не є природним і може заважати навчитися смоктати груди. 

- зціджуй молоко (стимуляція лактації) відразу після годування дитини. Залиште молоко, яке ви зцідили, 

кімнатної температури до наступного годування, ви можете годувати їм, не нагріваючи. 

- дитина може отримувати суміш лише за медичних показань, тоді лікар-неонатолог видасть всказівки і 

попросить вашої згоди. Це також може бути вашим бажанням, якщо ви усвідомлюєте своє рішення і знаєте 

фізіологію лактації та цінність грудного молока. 

 

2. Якщо ваша дитина не прокидається на годовування, чи у вас виникають труднощі з притисканням до грудей 

(Jeśli Twoje dziecko nie budzi się na karmienia, masz trudności z przystawieniem dziecka do piersi to): 

-попросіть допомоги у акушерки 

- зціджуйте  молоко - стимулюйте лактацію кожні 3 години, також вночі 

-спостерігайте за активністю вашої дитини і продовжуйте намагатися притиснути його до грудей 

-годувайте дитину призначеною порцією зцідженого молока або, за потреби, модифікованим молоком 

 

3. Зціджування молока / стимуляція лактації (Odciąganie pokarmu/stymulacja laktacji): 

Ви отримаєте більше молока в перші кілька днів, зціджуючи вручну – зверніться за допомогою до акушерки. 

У наступні дні полегшить зціджування електричний молоковідсмоктувач, який є у відділенні. 

Зціджуйте їжу кожні 3 години (також вночі), тобто 8 разів на день по 15 хвилин з кожної грудді або по черзі: 

7 хвилин з однієї груди, 7 хвилин з іншої, 5 хвилин з першої грудей, 5 хвилин з другої, 3 хвилини з першої і 3 

хвилини з другої. 

 

4. Зберігайте молоко в призначених для цього пляшках (Mleko przechowuj w butelkach do tego przeznaczonych). 

Не забудьте ретельно вимити аксесуари в теплій воді з миючим засобом і ошпарити їх окропом або 

продезінфікувати в мікрохвильовій печі в спеціальному пакеті для води. 

Якщо ви зберігаєте їжу в холодильнику в відділенні, підпишіть на пляшці своє ім’я, дату та час виміру. 

 

5. Що сприяє збільшенню виробництва молока (Сo pomaga zwiększyć produkcję mleka): 

- теплі компреси перед зціджуванням молока, дивлення на дитину 

- метод кенгуру (контакт між голим тілом дитини та оголеним тілом матері) 

- правильне харчування: 5-разове харчування, урізноманітнене корисними продуктами відповідно до піраміди 

здорового харчування, споживання близько 2 літрів на день. 



                                                                               

Karta monitorowania karmień noworodka, dokarmiania i stymulacji laktacji  
              
Karmienia piersią:    PP – prawa pierś,  PL – lewa pierś, 
Dokarmianie: PM - pokarm mamy, MM - mieszanka,   
Pieluszki: S – stolec, M – mocz 

 

Data godzina Karmienie 
piersią 

ile minut 

Dokarmianie 
w ml 

Odciąga
nie 

pokarmu 
w ml 

S 
+/- 

M 
+/- 

Uwagi, 
zachowanie 

dziecka, 
waga dziecka,  

 

Edukacja, 
Pomoc,  
Podpis 

położnej 
PP PL PM MM 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

           

 
 
 
 
 
 
 
 



DROGA MAMO! 
 
Jeśli Twoje dziecko musi być dokarmione poproś położną o pomoc w ręcznym odciąganiu pokarmu lub o 
laktator oraz informację jak się nim posługiwać. 
 
Karm dziecko co 2-3 godziny, również w nocy 
 
Obserwuj oznaki głodu u Twojego malucha - przebudzenie się, otwieranie buzi, poruszanie ustami i wkła-
danie rączek do buzi.  

1.Jeśli Twoje dziecko ssie pierś ale się nie najada to: 
-karm dziecko piersią 10-15 minut (lub tak długo jak ssie aktywnie i połyka), potem przystaw do drugiej 
piersi, (pomaga: wyjecie z becika,  rozebranie dziecka, delikatny masaż pleców dziecka, dłoni lub stopy) 
-poproś położną o pomoc - pokarze Ci kiedy dziecko połyka i jak je aktywizować do ssania  
-dokarm dziecko zleconą porcją odciągniętego wcześniej mleka strzykawką lub sondą przy piersi lub w 
ostateczności butelką, położna pokaże Ci jak to zrobić 
Pamiętaj, że karmienie smoczkiem nie jest zgodne z naturą i może zaburzyć naukę ssania piersi. 
-odciągaj pokarm (stymuluj laktację) bezpośrednio po nakarmieniu dziecka, mleko, które odciągniesz 
zostaw do następnego karmienia w temperaturze pokojowej, możesz je podać bez podgrzewania. 
- dziecko może otrzymać mieszankę tylko wtedy gdy są wskazania medyczne. Może to też być Twoje 
życzenie, jeśli świadoma jesteś swojej decyzji i znasz fizjologię laktacji oraz  wartość pokarmu kobiecego oraz 
ryzyko związane z niepotrzebnym dokarmianiem dziecka mieszanką (dziecko nakarmione mieszanką dłużej 
śpi, nie ssie piersi i nie stymuluje laktacji).  
 
2.Jeśli Twoje dziecko nie budzi się na karmienia, masz trudności z przystawieniem dziecka do piersi to: 
-poproś położną o pomoc 
-odciągaj swój pokarm – stymuluj laktację co 3 godziny, również w nocy 
-obserwuj aktywność dziecka i ponawiaj próby przystawienia go do piersi 
-karm dziecko zleconą porcją odciągniętego mleka lub mlekiem modyfikowanym jeśli jest taka potrzeba 
 
3.Odciąganie pokarmu/stymulacja laktacji: 
W pierwszych dobach więcej mleka uzyskasz odciągając pokarm ręcznie – poproś położną o pomoc. 
W kolejnych dniach, kiedy będzie więcej mleka odciąganie ułatwi Ci laktator dostępny w oddziale. 
Pokarm odciągaj co 3 godziny (również w nocy) czyli 8 razy na dobę, po 15 minut z każdej piersi lub 
naprzemiennie: 7 minut z jednej piersi, 7 minut z drugiej, 5 minut z pierwszej piersi, 5 minut z drugiej, 3 
minuty z pierwszej piersi i 3 minuty z drugiej. 
 
4.Mleko przechowuj w butelkach do tego przeznaczonych. 
Pamiętaj o dokładnym myciu akcesoriów w ciepłej wodzie z płynem do naczyń i o wyparzaniu wrzątkiem 
lub dezynfekcji w kuchence mikrofalowej w specjalnym woreczku z wodą. 
Jeśli przechowujesz pokarm w lodówce na oddziale podpisz butelkę swoim imieniem i nazwiskiem. 
 
5.Co pomaga zwiększyć produkcję mleka: 

- ciepłe okłady przed odciąganiem mleka, patrzenie na dziecko 

- kangurowanie (kontakt gołego ciała dziecka z gołym ciałem matki) 
- prawidłowe odżywianie się: 5 posiłków dziennie, dieta urozmaicona ze zdrowych produktów wg Piramidy 

Zdrowego Żywienia, picie ok 2 litrów dziennie) 
 


