Дојење кад радите или кад нисте са својом бебом
Упамтите
• Ако дојите, кажите то свом послодавцу.
• Узмите што је могуће дужи одмор.
• Тражите флексибилна решења.
• Истискујте млеко руком или пумпом.
• Чувајте га на сигурном и, ако је потребно, замрзните и отопите
•

истиснуто млеко.
Стерилизујте прибор за истискивање млека као што су бочице
и пумпе.

Могу се наћи различита решења ако радите или ако нисте стално са својом
бебом.
• Разговарајте са својим послодавцем што је могуће раније, још док сте
трудни.
• Узмите што је могуће дужи одмор.
• Радите од куће.
• Радите скраћено радно време.
• Нађите неког да Вам донесе Вашу бебу кад треба да је дојите.
• Користите обданиште близу Вашег радног места тако да можете отићи
да дојите своју бебу.
• Истисните млеко док сте одвојени од бебе и надокнадите пропуштено
дојење истиснутим млеком дајећи га из бочице или чаше.
• За бебе преко шест месеци, наставите дојење и замените пропуштено
дојење одговарајућом чврстом храном.
• Кад нисте са својом бебом, замените дојење формулом за бебе и после
наставите дојење за време кад нисте на послу.

Истискивање мајчиног млека
1. Оперите руке водом и сапуном.
2. Нађите неко склоњено место где можете сести, опустити се и бити

Чување истиснутог млека
Истиснуто млеко саспите у посуду за чување и ставите у фрижидер или
замрзивач у стерилизованој посуди.
Мајчино млеко може бити:
• чувано у фрижидеру 3-5 дана (40 С или ниже).
Ставите га у фрижидер, не у врата фрижидера.
• Ако је температура испод 260 С, мајчино млеко може бити чувано
ван фрижидера (по потреби) 6-8 часова. Ако имате фрижидер на
располагању, ставите млеко у фрижидер.
• Замрзнуто у фрижидеру у засебном оделу за замрзавање с посебним
вратима у трајању од 3 месеца. Мајчино млеко треба бити држано у
фрижидеру две седмикце само у оделу за замрзавање.
• Замрнуто у замрзивачу за дубоко замрзавање (-180 С или ниже) за 6-12
месеци,
• чувано у хладњаку с коцкама леда и ставите га у фрижидер одмах чим
стигнете.

Друге идеје

•
•
•
•

Ставите налепницу с датумом и временом пре стављања у замрзивач.
Кад буде потребно, прво користите најстарије млеко.
Охладите свеже истиснуто мајчино млеко пре него што га додате
хладном или замрзнутом млеку.
Отапајте замрзнујто млеко тако што ћете посуду с млеком ставити у
млаку воду и добро мешати. Користите га у року од 24 часа.

Сугестије

•
•
•
•

Стерилизујте бочице и пумпе кључалом водом, хемикаликјама или
паром.
Никад не замрзавајте нити загрејавајте поново мајчино млеко.
Остатке истиснутог млека после храњења треба бацити.
НЕ ОТАПАЈТЕ мајчино млеко у микроталасној пећи.

неометани.

3. Истисните млеко у дезинфековану посуду.
4. Подстакните рефлекс надолажења млека да бисте га лакше
истискивали (на пр., нежном масажом дојке) и опустите се.
5. Ако је потребно више млека, можете касније поново покушати.

Ручно истискивање
1. Ставите палац с једне и остале прсте с друге стране дојке одмах иза
ареоле (тамни круг коже око брадавице).

2. Ритмички стишћите дојку ваљајући је између палца и прстију.
Покушајте да стишћете два пута у секунди. Будите нежни, нарочито ако
је дојка јако пуна.
3. На брадавици ће се појавити кап млека. После рефлекса надолажења
млеко може излазити у млазу. Кад млеко престане тећи, помакнте палац
и прсте до ореоле тако да се сви канали испразне.
4. Замените руке и дојку кад се уморите.

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.

Кориштење пумпе
1. Следите упутства дата уз пумпу.
2. Тражите од оног ко Вам је дао пумпу да Вам покаже како она ради.
3. Она често ради брже од ручног истискивања, али ви не треба да
узимате више млека без потребе.

4. Кад користите пумпу масирајте дојку према брадавици. То потпомаже
истискивање мелека.

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

