
În situa ii de criz , sugarii i copiii mei sunt cei mai expu i riscurilor precum
malnutri ia, îmboln virea i decesul. În fa a unor astfel de suferin e, exist
tendin a de a se dona frecvent i de a distribui la scar  larg  formule de
hran  pentru sugari, biberoane i suzete. Îns , tocmai în aceste situa ii de
criz ,  laptele matern este adesea cea mai sigur  surs  de hran  pentru
sugari. 

Dac  mama este sprijinit , atunci întreaga familie va fi ajutat . Dac  hrana
copilului este suplimentat  i cu înlocuitori ai laptelui matern, produc ia de
lapte a mamei scade, iar riscul pentru copil cre te. Distribu ia de hran
pentru sugari  imprevizibil , condi iile de igien  precare din timpul prepar rii
hranei i lipsa de informare asupra înlocuitorilor laptelui matern, pot cre te
riscul de malnutri ie, pot favoriza apari ia bolilor i ridica mortalitatea infantil
printre cei afla i în astfel de situa ii.

Reflexul de ejec ie a laptelui poate fi temporar afectat de stres, dar nu i
rezerva de lapte. Punerea sugarului la sân mult mai des, va stimula eliberarea
de oxitocin  – hormonul responsabil pentru ejec ia laptelui care reduce i
reac iile hormonale ale mamei la stres. 

De obicei mama care al pteaz  este cea care prezint  diferite caren e, nu i
bebelu ul. Este important ca mama s  primeasc  hran , pentru a î i p stra
s n tatea i energia. Doar mamele cu deficien e severe de nutri ie,
aproximativ 1% din astfel de m mici, ar putea avea resurse de lapte reduse. 



Înlocuitorii de lapte matern din dona ii, biberoane i suzete.
Înmânarea de astfel de produse c tre familii care nu le-au solicitat.
Distribuirea de astfel de produse împreun  cu alte alimente esen iale. 
Înmânarea de înlocuitori ai laptelui matern f r  monitorizare i f r  a
instrui mama sau alte persoane relevante în privin a modului de utilizare.
Donarea de mostre de formule de hran  pentru sugari.
Sprijinirea utiliz rii biberoanelor i suzetelor. (Acestea prezint  risc de
contaminare i sunt greu de sterilizat în situa ii de criz .)
Distribuirea de lapte praf.
Utilizarea de produse etichetate în limbi necunoscute i care nu
îndeplinesc Codul Interna ional de Marketing al Înlocuitorilor Laptelui
Matern[1]. 
Practici care îngr desc al ptarea, relactarea, al ptarea de c tre o doic
sau folosirea de lapte donat de c tre o alt  mam . 
Indiferen a fa  de situa iile în care se distribuie înlocuitori de lapte
matern, biberoane i suzete.

Cu stimulare frecvent  i sprijin, femeile î i pot cre te rezerva de lapte dac
aceasta s-a redus i pot chiar s  reia produc ia de lapte dac  aceasta s-a
oprit. Stimularea sânului prin suptul eficient al bebelu ului, prin exprimarea
manual  a laptelui matern sau prin utilizarea unei pompe, sunt esen iale. 
Acest proces poate dura zile sau s pt mâni, iar în aceast  perioad  mama
are nevoie de sprijin, hran  i, pe cât posibil, este bine s  fie ferit  de situa ii
extrem de stresante. Pentru ca sugarul s  primeasc  suficiente calorii i
fluide în aceast  perioad , este important ca el s  fie monitorizat. Poate fi
necesar ca hrana sugarului s  fie suplimentat  cu lapte uman donat de c tre
alt  mam , sau cu înlocuitori, pân  când rezerva mamei cre te suficient. (A
se vedea sec iunea de preparare în siguran  a formulei). 

[1] Codul Interna ional de Marketing al Înlocuitorilor Laptelui Matern (International Code of Marketing of
Breast Milk Substitutes.), precum i alte rezolu ii ulterioare au rolul de a garanta nutri ia în siguran  a
sugarilor i copiilor mici prin al ptare i sprijin în acest sens; i prin limitarea activit ilor de marketing a
produselor precum formulele de hran  pentru sugari, biberoane i suzette, dar i alte fluide i produse
alimentare cu rol de înlocuitor al laptelui matern.



Cump ra i alimente pentru sugari din surse locale i pe canale
comerciale uzuale.
P stra i dona iile nesolicitate pân  când UNICEF, o organiza ie de
coordonare i guvernul elaboreaz  un plan de utilizare în siguran  a
acestor produse. 
Asigura i-v  c  distribu ia de înlocuitori ai laptelui matern este
realizat  de c tre persoane calificate în domeniul s n t ii i nutri iei
sugarului i este îndreptat  doar c tre copiii care au nevoie de astfel
de produse. 
Asigura i-v  c  persoana care are sugarul în grij  este instruit  privind
prepararea în siguran  a hranei acestuia. 
Monitoriza i regulat mama i sugarul, inclusiv prin verificarea masei
corporale. 
Dac  se distribuie formule de hran  pentru sugari, asigura i-v  c
exist  cantitatea necesar , atâta timp cât este nevoie ca astfel de
produse s  fie disponibile copiilor care depind de ele.
Sprijini i utilizarea c nu elor pentru administrarea formulelor de hran
i sf tui i evitarea biberoanelor i suzetelor. 

Dac  se prime te lapte praf nesolicitat, acesta ar trebui amestecat
cu cereale locale, pentru a nu putea fi utilizat ca i înlocuitor al
laptelui matern. 
Alege i m rci etichetate în limbi în elese de c tre utilizatori i care
îndeplinesc condi iile cerute de Codul Interna ional de Marketing al
Înlocuitorilor Laptelui Matern. 
Contribui i activ la stoparea dona iilor de formule de hran  pentru
sugari: trimite i mesaje c tre agen ii media, ministere relevante,
Organiza ia Mondial  a S n t ii i UNICEF.
Distribui i aceast  publica ie.
Contribui i la asigurarea mijloacelor necesare programelor care
sprijin  al pta.



IBCLC
Comitetul Interna ional de Certificare a Consultan ilor în Lacta ie
întrune te singurii speciali ti în al ptare, care posed  cuno tin e
medicale i sunt recunoscu i oficial, la nivel global, 
Decizia de „a al pta” sau „a nu al pta” poate avea efecte asupra
s n t ii mamei i copilului, pe termen scurt i lung. Totu i, al ptarea nu
este întotdeauna u oar  i poate necesita sprijin de specialitate. 


