
Немовля повинно вигодовуватися 

грудьми матері. Так закладено природою і 

так повинно бути, якщо кожна сім’я хоче 

виростити здорову дитину. Вигодовуван-

ня своїх дітей грудьми – національна тра-

диція в Україні. Жодна, навіть найкраща 

молочна суміш для годування немовлят не 

є абсолютно повноцінним замінником 

грудного молока. Між дитиною і матір’ю 

не повинна стояти пляшечка з молочною 

сумішшю і соскою. Як би далеко не просуну-

лись світові технології виготовлення ди-

тячих сумішей, вчені після майже піввіко-

вих спроб знайти рецепт цього “елексиру 

життя” нарешті дійшли до парадоксально-

го висновку: неможливо в принципі, заміни-

ти  молоко матері ніяким штучно створе-

ним складом. Справа в тому, що крім давно 

виміряних доз необхідних речовин, з моло-

ком дитина отримує від матері нічим 

незамінну психологічну ауру - позитивне 

біополе - духовне єднання. Новонароджена 

дитина, в перші ж півгодини прикладена до 

материнських грудей,  краще переживає 

“пологовий стрес”. Лежачи на животі ма-

тері, вона знову, як в утробі, відчуває її 

тепло, чує її 

серцебиття. Відчуття захищеності, пов-

ний психологічний спокій та комфорт 

можуть, на думку вчених, закласти осно-

ву всієї подальшої поведінки людини. 

Наприклад, за їх спостереженням, люди, 

що вигодовувались в дитинстві самою 

матір’ю, рідше вступають у протиріччя 

з законами суспільства, виявляються 

кращими батьками, ніж ті, що вигодо-

вувались штучно. З них виростає більше 

людей інтелектуальної праці.  

Як неповторною є картина, де зображено матір з дитиною біля грудей,  

так нічим не замінити малюкові материнське молоко! 

           ГРУДНЕ МОЛОКО - 

ІДЕАЛЬНА ЇЖА ДЛЯ ДИТИНИ  

Емоційний зв `язок  :  

Доброзичливі відно-

сини між дитиною та 

матір`ю 

Емоційне задоволення 

Дитина менше 

нервує, більш спокійна 

Мати більш ніжна та 

турботлива 

Менше вірогідність, 

що дитина буде 

скривджена або поки-

нута 

Психологічні 

переваги грудного 

вигодовування  

     Призначена лише дитині  

      Легко засвоюється і ефективно використовується організмом дитини  

Завжди готова до вживання  

Захищає дитину від різноманітних інфекцій, алергічних реакцій і захворювань, сприяє 

формуванню власної імунної системи  

Забезпечує ріст і розвиток малюка завдяки наявності у материнському молоці комплексу біологічно активних речо-

вин (гормони, ферменти, ростові, імунні фактори тощо)  

Забезпечує матері емоційний контакт із малюком  

Охороняє здоров’я матері –  сприяє нормальному перебігу післяпологового періоду, здійснює профілактику виникнен-

ня мастопатії, пухлин молочної залози, матки та яєчників  

Грудне молоко не потрібно купувати.  

Грудне молоко –  найприродніша їжа для дитини, вона є натуральною ,  стерильною та                                      

завжди теплою. Ця їжа:  

Рекомендації 

Ранній початок груд-

ного вигодовування 

протягом першої 

години життя 

 Виключно грудне 

вигодовування  до 6 

місяців 

Введення пригодо-

вування в 6 місяців  

 Вигодовування грудь-

ми до 1 року та більше 


