
Харчування дитини в кризових ситуац�ях

Кризов� ситуац�ї та в�йни трапляються непропорц�йно,
часто в економ�чно неблагополучних країнах. У всьому
св�т� нал�чується близько 60 м�льйон�в б�женц�в �
вимушено перем�щених ос�б. Ус� ц� люди потребують
води, їж�, житла та медичної допомоги.

У кризових ситуац�ях немовлята та д�ти п�ддаються найб�льшому ризику,
такому як недоїдання, хвороби та смерть. Перед обличчям таких
страждань �снує тенденц�я часто робити пожертвування та широко
розповсюджувати харчов� сум�ш�, пляшечки та пустушки. Однак саме в
цих кризових ситуац�ях грудне молоко часто є найбезпечн�шим
джерелом їж� для немовлят. Якщо маму п�дтримають, то допоможуть �
вс�й родин�. Якщо їжу дитини доповнити зам�нниками грудного молока,
вироблення молока у матер� зменшується, а ризик для дитини зростає.
Непередбачуваний розпод�л дитячого харчування, погана г�г�єна п�д час
приготування їж� та в�дсутн�сть �нформац�ї про зам�нники грудного
молока можуть п�двищити ризик недоїдання, сприяти захворюванням та
п�двищити дитячу смертн�сть серед тих, хто перебуває в таких ситуац�ях.

Чи можуть ж�нки годувати грудьми п�д час стресу?

Стрес може тимчасово вплинути на рефлекс викиду молока, але не на
подачу молока. Част�ше прикладати дитину до грудей стимулюватиме
вид�лення окситоцину - гормону, що в�дпов�дає за вид�лення молока,
який також зменшує гормональн� реакц�ї матер� на стрес.

Чи вистачає молока, якщо мати недоїдає?

Зазвичай р�зн� недол�ки мають годуюча мама, а не дитина. Мам�
важливо отримувати їжу, щоб п�дтримувати своє здоров’я та енерг�ю.
Лише матер� з серйозною недостатн�стю харчування, приблизно 1%
таких матер�в, могли мати зменшення запас�в молока.



Уникати:

Зам�нникив грудного молока з пожертв, пляшечки та пустушки.
Передача таких продукт�в с�м'ям, як� їх не просили.
Розповсюдження таких продукт�в разом з �ншими продуктами першої
необх�дност�.
Роздача зам�нник�в грудного молока без контролю та без �нструктажу
матер� чи �нших в�дпов�дних ос�б щодо їх використання.
Пожертвування зразк�в дитячих сум�шей.
П�дтримуйте використання пляшечок � пустушок. (Вони п�ддаються
ризику зараження � їх важко стерил�зувати в кризових ситуац�ях.)
Роздача сухого молока.
Використання продукт�в з маркуванням нев�домими мовами, як� не
в�дпов�дають М�жнародному маркетинговому кодексу зам�нник�в
грудного молока.
Практики, як� обмежують грудне вигодовування, годування грудьми,
годування грудьми нянею або використання молока, подарованого
�ншою мат�р'ю.
Байдуж�сть до ситуац�й, в яких роздають зам�нники грудного молока,
пляшечки та пустушки.

Що робити, якщо малюка вже в�длучили в�д грудей?

За допомогою частої стимуляц�ї та п�дтримки ж�нки можуть зб�льшити
к�льк�сть молока, якщо воно зменшилося, � нав�ть в�дновити вироблення
молока, якщо воно припинилося. Стимуляц�я грудей шляхом
ефективного смоктання дитини, зц�джування грудного молока вручну
або використання насоса є важливе. Цей процес може тривати дн� або
тижн�, � в цей час мама потребує п�дтримки, їж� �, наск�льки це можливо,
добре захищатися в�д надзвичайно стресових ситуац�й. Щоб дитина в
цей час отримувала достатньо калор�й � р�дини, важливо стежити за
ним. Може знадобитися доповнювати їжу дитини грудним молоком,
подарованим �ншою мат�р'ю, або зам�нниками, доки харчування матер�
не буде достатньо зб�льшено. (Див. розд�л формули про безпечне
приготування).
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Купуйте дитяче харчування з м�сцевих джерел � через комерц�йн�
канали,
Збер�гайте пожертвування без запиту, доки ЮНІСЕФ,
координуюча орган�зац�я та уряд не розроблять план безпечного
використання цих продукт�в.
Переконайтеся, що розповсюдження зам�нник�в грудного молока
зд�йснюється квал�ф�кованими особами в галуз� охорони здоров’я
та харчування немовлят � ор�єнтоване лише на д�тей, як�
потребують таких продукт�в.
Переконайтеся, що вихователь про�нструктований щодо
безпечного приготування їж� для дитини.
Регулярно спостер�гайте за мамою та дитиною, в тому числ�
перев�ряючи масу т�ла.
Якщо розповсюджуються сум�ш� дитячого харчування,
переконайтеся, що необх�дна к�льк�сть є доступною, якщо так�
продукти доступн� д�тям, як� в�д них залежать.
П�дтримуйте використання мисок для годування сум�шами та
радить уникати пляшечок � пустушок.
Якщо отримано непотр�бне сухе молоко, його сл�д зм�шати з
м�сцевими злаками, щоб його не можна було використовувати як
зам�ну грудного молока.
Вибирайте етикетки, позначен� мовами, як� користувач�
розум�ють � як� в�дпов�дають вимогам М�жнародного
маркетингового кодексу зам�нник�в грудного молока.
Активно сприяйте припиненню пожертв дитячих сум�шей:
надсилайте пов�домлення в ЗМІ, в�дпов�дн� м�н�стерства,
Всесв�тню орган�зац�ю охорони здоров’я та ЮНІСЕФ.
Поширюйте цю публ�кац�ю.
Сприяти ф�нансуванню програм грудного вигодовування.

Що робити?
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IBCLC
Comitetul Internațional de Certificare a Consultanților în Lactație întrunește singurii specialiști în
alăptare, care posedă cunoștințe medicale și sunt recunoscuți oficial, la nivel global, 
Decizia de „a alăpta” sau „a nu alăpta” poate avea efecte asupra sănătății mamei și
copilului, pe termen scurt și lung. Totuși, alăptarea nu este întotdeauna ușoară și poate
necesita sprijin de specialitate. 

 Харчування немовлят до 6 м�сяц�в

раз� надзвичайних ситуац�й: поради для прийняття р�шень
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За актуальною �нформац�єю та спец�ал�зованою допомогою з грудного
вигодовування як колеги-медики, так � батьки, як� потребують п�дтримки в
грудному вигодовуванн�, можуть безкоштовно зателефонувати за номером
тел. 0725278273, 24/24 години.


