Да ли моја беба добија довољно млека?
Упамтите
• Ваша беба добија довољно млека кад он/она:

•
•
•

– има сјајне очи, влажна уста и здраву боју
– редовно пишки и каки
– добива на тежини
– задовољан/на је после дојења.
Не дојите по распореду. Дојите према потреби.
Ваша беба може јести више хране у периодима скокова у
расту.
Што више дојите, више млека добијате.

Сугестије

•

Ваше груди могу смекшати кад се Ваше тело навикне на дојење. Ово не
мора да значи да Ви добијате мало млека. Ваше млеко надолази према
потреби Ваше бебе.

•
•

Величина груди нема везе сa стварањем млека.

•

Ваша беба још не зна на сат. У првим месецима живота бебе још увек не
огладне у исто време сваког дана. Не храните је по распореду, него по
њеној потреби.

•

Груди одговарају на честу симулацију производећи више млека. Ако
Вша беба сиса дуду или бочицу, она неће узимати храну од Вас тако
често и надолажење Вашег млека ће опасти.

•
•

Ваша беба ће хтети да се храни чешће у периодима брзог раста.

•

Што више дојите, више млека добијате.

Како да знам да моја беба добива довољно млека?

•

3 – 4 дана после рођења, он/она ће имати најмање 6-8 мокрих
платнених пелена или 5-7 папирних пелена у периоду од 24 часа.

•

Дојене бебе ретко имају затвор тако да се прљаве пелене могу
очекивати после сваког дојења. Типична столица дојене бебе је мека,
боје сенфа, али понекад може бити зелена или наранчаста.

•

Ни једна од ових промена није проблем код здраве дојене бебе.
Столица ће се разликовати од столице бебе храњене формулом. С
растом Ваше бебе све ће мање бити прљавих пелена.

•
•

Ваша беба има сјајне очи, влажна уста и здраву боју.

•

Беба лепо напредује у тежини. Бебе губе тежину за кратко након
рођења. Оне почињу да поново добијају тежину кад имају 4-6 дана а
са две седмице оне поново добију тежину коју су имале после рођења.
Након тога, редовно контролишите раст своје бебе и обезбедите да
то буде забележено на табели раста у њеном здравственом картону.
Најважнија ствар је чињеница да раст Ваше бебе следи општи шаблон
или кривуљу графикона. Беба која добија на тежини, добија довољно
млека. Суд о расту Ваше бебе најбоље је донети после серије мерења.
Један необичан резултат мерења обично није разлог за бригу, ако је
Ваша беба задовољна и здрава. Проверите тачност мерења, користите
увек исте ваге и увек вагајте без одеће.

Ваша беба је већином задовољна после храњења. Већина беба ће
имати немиран период некад у току дана. Ово не треба погрешно
схватити мислећи да је млеко пресушило на крају дана.

Пазите на себе. Побрините се да једете здраву храну и пијете много
воде.

Како често Ваша беба треба да се храни и како дуго треба сисати,
зависи пуно од сваке бебе појединачно.

Захвалница
Овај памфлет је у складу са важећим смерницама за храњење беба (Infant
Feeding Guidelines) и за исхрану деце и младих у Аустралији (Dietary Guidelines
for Children and Adolescents in Australia) у издању National Health and Medical
Research Council.
Такође је базиран на информацијама из:
• Infant and Toddler Feeding Guide, Department of Nutrition and Dietetics, Royal
Children’s Hospital and Health Service District, 2004.
• Breastfeeding: A Simple Guide to Help You Establish Breastfeeding, Community
Child Health Service, Royal Children’s Hospital and Health Service District, 2004.
• Growing Strong: Feeding You and Your Baby, Public Health Services,
Queensland Health, 2003.
• Optimal Infant Nutrition: Evidence Based Guidelines 2003-2008,
Queensland Health, 2003.
Овај памфлет је резултат уложених напора многих професионалних
здравствених радника Квинсленда. Њихова помоћ у припреми овог материјала
је од велике важности.

Цео комплет памфлета можете да пронађете на Интернет страници www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets/.

