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Поштоване колегинице и колеге,
Учење кроз искуство је драгоцено, али није довољно.
Стално усавршавање у својој професији, ствара отвореност према новинама и осећање
сигурности и компетентности.

ЖЕЛИМ ВАМ ПУНО УСПЕХА У РЕШАВАЊУ ТЕСТА
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Главна сестра Клинике за дечије интерне болести
Клиничког центра Ниш

"Они који не знају нека уче, а они који знају нека налазе задовољство у томе да се подсећају."
Латинска изрека

Дојење представља начин исхране који је еволуција наменила младунчади сисара.
Еволуција је усавршила овај систем како би имао бољу шансу за успех у свакој ситуацији,
како би врста преживела.
Дојење је процес у којем жена храни новорођенче или бебу млеком из својих груди. Тек
рођене бебе одмах у самом почетку имају рефлекс сисања и гутања.
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Претставља један изванредан осећај за мајку и њен однос према детету , који ствара
обострани осећај блискости и сигурности.
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1. ПРИПРЕМА ЗА ДОЈЕЊЕ У ТОКУ
ТРУДНОЋЕ
У току трудноће, већ после првог тромесечја потребно је брадавице нежно масирати
фротирским пешкиром или меканом четкицом за зубе. Овај поступак је посебно
препоручљив уколико су брадавице увучене. При крају трудноће не би требало масирати
брадавице јер интензивније масирање би могло да поспеши превремене контракције
материце и тако убрза порођај.
После туширања дојке као и трбух треба намазати храњивим витаминским кремама, што
спречава појаву стрија.
Масажа брадавица у другом триместру трудноће јача мишиће који извлаче брадавице као
и орожњава, односно ојачава површни слој коже на брадавицама и тиме их чини
отпорнијим на први сусрет са бебиним чврстим деснима. Такође то чини брадавице
отпорнијим за настанак рагада, површних веома болних оштећења на брадавицама која
могу да отежају дојење. Премазане мајчиним млеком рагаде брзо зацељују.

2. УПОЗНАЈМО ЊЕНО ВЕЛИЧАНСТВО
ДОЈКУ
Дојка
Груди се промене у трудноћи због генетике, старости и чињенице да ли жена доји или не.
Само дојење не утиче битно на промену дојки. У трудноћи се дојке повећају, после
порођаја када почне да се ствара већа количина млека оне још више расту .
Природа је женама поклонила груди за храњење бебе.

Развој дојки
Развој дојки почиње у пубертету, када груди почну да расту, развијају се и добијају облик.
У пубертету се под утицајем хормона естрогена развију млечни канали, с првим
овулацијама и менструацијама (хормон прогестерон) почиње развој млечних жлезда. У
току трудноће се груди јако промене и развој млечних жлезда се заврши. И жене које
нису рађале имају већ изграђене млечне жлезде, и из литературе и праксе познајемо чак
примере, када су мајке дојиле своју усвојену децу иако нису никада родиле. Мада је то
дојење веома ретко и искључиво дојење, мајке које нису рађале обично не могу да
произведу довољно млека за потребе бебе. Дојке се затим мењају цео живот.

- из ткива жлезде које ствара и транспортује млеко (млечни гроздови и канали)
- везивно ткиво које подупире дојку
- крвних жила и крви које хране ткиво жлезде с материјама које су потребне за настанак
мајчиног млека
- лимфе која одстрањује отпатке
- нерви и нервни завршеци уз брадавицу и ареолу који обезбеђују осетљивост дојки на
додир и стимулишу настајање хормона који активирају рефлекс отпуштања у току
производње млека када беба ритмично сиса.
- масно ткиво које делује као заштита од повреда
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Дојка је састављена:
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Грађа дојке:
1. Грудни кош
2. Грудни мишић
3. Млечне жлезде - алвеоле
4. Брадавица
5. Ареола
6. Млечни канали - дуктуле
7. Масно твиво
8. Кожа

Слика број 1: Грађа дојке

Алвеоле (удубљења) су гроздасте групе жлезданог ткива у којем се синтетизује млеко из
крви. Алвеолне ћелије излучују млеко. Окружене су мрежом повезаних миоепителних
(крвних) ћелија које под утицајем хормона окситоцина проузрокују грчење алвеола у
току рефлекса цеђења. Тада млеко „појури“ у дуктуле и млечне канале.
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Дуктуле су цевчице које се растежу из гроздова алвеола. Некада се мислило да се свака
дуктула празни у све веће канале који су се звали млечни канали. Новија истраживања су
доказала да мањи канали не стварају структуру дрвета и постепено прелазе у све веће,
већ су већи млечни канали изведени директно из гроздова ћелија (Hartmann, 2002).
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Свака млечна жлезда обликује режањ, део дојке, који је састављен из једне веће, главне
гране гроздова млечних ћелија и млечног канала, који се завршава на брадавичној
рупици. До недавно смо веровали да је у дојки 15 до 25 рупица, али задња испитивања су
показала да већина жена у дојкама има од 7 до 10 рупица (Kent, 2002).
Претходне, сада већ застареле шеме грађе дојке, урађене су на основу цртежа из 1840,
када се покушало убризгати врућ восак у дојке лактирајућих трупала и рупице, канали и
млечни гроздови су изгледали слично као цвет броколија. Букет алвеола се слио уредно у
мање канале, који су се опет удружили у веће канале, који су се надували у млечне синусе
одмах испред брадавице и онда су се јако сузили и завршили брадавичну рупицу.
Данашње ултразвучно испитивање, дојке описује као неуређене режњеве ткива, сличније
корену дрвета и са много мањим, међусобно испреплетаним млечним каналима.
На површини брадавице је пет до десет рупица, где су изводи млечних канала. На
површини брадавице и ареоле је глатко мишићно ткиво које се стимулацијом грчи и
проузрокује да брадавице постану још чвршће и испупченије. Брадавица је увек спремна
да се савршено прилагоди бебином непцу, језику и деснима у току дојења. Функција
тамнијег дела ареоле око брадавице је лакше „циљање“ центра дојке и брадавице, јер
беба одмах после порођаја слабије види.

На ареоли су такође Монтгомеријеве жлезде, мале лојнице, које производе масни премаз
и поправљају вредност коже у том делу, што спречава раст бактерија на том подручју
(Williams, 1992). У току трудноће се Монтгомеријеве жлезде повећају и личе на митисере.

3. ЗНАЧАЈ ДОЈЕЊА
Мајчино млеко је најбоља храна за бебу у првих шест месеци, а мајчине груди најбољи и
најздравији извор хране. Дојење обезбеђује правилан раст и развој одојчета. Мајчино
млеко у потпуности одговара нутритивним потребама одојчета у првим месецима
живота. Како се ове потребе током времена мењају и мајчино млеко се прилагођава. Да
би разумели колико је за бебу дојење значајно, подсетимо се још једном шта све мајчино
млеко садржи и које су му предности када је раст и развој бебе у питању у односу на
адаптирана, односно вештачка млека.

Заштита од инфекција

– Беба се рађа без способности да одмах развије добар

одговор на инфекције. Зато је мајчино млеко природа створила као прву заштиту од
инфекција. У њему се налазе антитела и биолошки активне ћелије (лимфоците,
макрофаге и леукоците), које обезбеђују пасивну заштиту новорођенчета и одојчета у
првим месецима живота. Мајчино млеко садржи и неимунолошке заштитне факторе
(лактоферин, бифидогени фактор, лизозим, незасићене масне киселине). Ови заштитни
фактори доводе да бебе које сисају ређе оболевају од гастроинтестиналних и
респираторних инфекција, него бебе које пију адаптирано млеко.

Фактори раста из мајчиног млека поспешују развој и сазревање имунолошког система,
централног нервног система и органа.

Заштита од алергија – Мајчино млеко поспешује сазревање гастроинтестиналног
тракта. Мање излагање у првим данима и недељама страним протеинима (адаптирана
млека), ствара толеранцију пре него алергијску реакцију. Цинк који се налази у мајчином
млеку и неке незасићене масне киселине доприносе развоју имунолошке реакције
одојчета.

Шта беба добија дојењем

– Код дојене деце тако спречавамо појаву дечијег
дијабетеса, карцинома, као и инфекције средњег уха, ортодонталних (развој вилице) и
денталних проблема (здравији зуби).
Одбрамбена реакција у инфекцијама је јача, а имуни одговор на вакцине бољи.
Одојчад која су дојена имају бољи психомоторни развој, емоционални и социјални развој,
а примећено је да постоји веза и са вишим степеном интелигенције.
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Дигестивни ензими из мајчиног млека штите одојчад која су рођена са још неразвијеним.
Лактоза доприноси спречавању рахитиса, помаже апсорпцију калцијума и развој мозга.
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Предности дојења за маме
 Хормон који се лучи приликом дојења (окситоцин) контрахује материцу и доводи
до престанка крварења после порођаја.
 Дојење смањује ризик од појаве карцинома дојке и јајника, а постпорођајна
депресија је много ређа.Храњење бебе одузима мање времена. Ноћно храњење,
изласци, путовања су много удобнија.
 Бржи је физички опоравак од порођаја, као и враћање на телесну тежину пре
трудноће брже иде код мајки које доје.
 Занемаривање деце је ретко од стране мајки које су дојиле.
Исхрана одојчета искључиво мајчиним млеком, препоручује се до навршених шест
месеци живота, а уз другу храну и до краја прве и даље у другој години живота.
Већина мајки када размишља о дојењу пре свега на прво место ставља бенефит своје бебе
тј. њеног физичког и психичког развоја. Оно што се јако мало помиње то су предности
дојења за здравље мајке. Исто као код беба и маме могу да рачунају на физичке али и
емоционалне користи од дојења.
Дојење представља сасвим логичан наставак низа који почиње зачећем пролази кроз
порођај и наставља се дојењем.

Краткорочне предности дојења за мајку
Оног тренутка када се после порођаја беба постави на дојку и када почне да сиса долази
до ланчане реакције у мамином телу. Прва ствар која се дешава је испуштање окситоцина
који делује на рефлекс испуштања млека. У исто време долази до контракција материце.
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Да ли знате зашто је добро да тек порођена жена има контракције материце изазване
дојењем бебе? Не. Ево кратког и једноставног објашњења.
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За време трудноће материца се јако раширила и изашла ван своје позиције у карлици.
Контракције које изазива дојење враћају материцу у њену величину и позицију у телу у
којој се налазила пре трудноће. Најприроднији стимуланс за ово је баш дојење. Саме
контракције такође помажу да се смањи количина крварења после порођаја. Жене
порођене царским резом могу много интезивније да осете контракције материце и њено
враћање у карлицу.
Мајке које доје у највећем броју случајева дојењем одлажу појаву менструалног крварења.
На овај начин мамино тело користи залихе гвожђа за млеко које беба сиса.

Дуготрајне предности дојења за мајку
Мајке које доје своје бебе много лакше губе килограме које су накупиле за време
трудноће. Наравно не можете да очекујете да ће дојење бити извесан вид дијете али
уколико се храните правилно а уз то имате могућност да се бавите и најмањим видом
физичке активности топљење наслага је после неколико месеци загарантовано.
Маме које су прошле кроз труднички дијабетес се много брже опорављају и њихов ниво
шећера се много брже враћа у нормалну вредност у односу на маме са истим проблемом
које не доје своју бебу.

 Маме које су и пре трудноће имале дијагнозу дијабетеса много боље одржавају
добар ниво шећера са мање лекова.
 Смањење ризика од срчаних обољења.
 За време дојења троши се велика количина калцијума из маминог организма али
невероватан је ефекат дојења на количине калцијума у маминим костима по
престанку дојења. Што је мама дуже дојила јаче и чвршће кости има по престанку
дојења. Ризик од остеопорозе у каснијим годинама је сведен на минимум.
 Смањен је ризик за добијање рака репродуктивних органа (материца, јајници).
 Смањен ризик за добијање рака дојке.

Да ли је ово мало?

4. МЕХАНИЗАМ ДОЈЕЊА
Дојење има два главна актера. Један је дојка која производи млеко, уз помоћ хормона и
жлезда и беба која актом сисања извлачи млеко из дојке.
Запамтите, женске дојке су различите по величини и облику, али то не утиче на
производњу млека у њима.
Без обзира на облик или величину, свака дојка је добра за дојење.

За време трудноће жлездано ткиво у дојкама производи колострум, који хормони
спречавају да се производи у већим количинама. По порођају када ниво хормона пада
(прогестерон) око 30-40 сати после порођаја, дојке почињу да луче веће количине млека.
Зато не треба сумњати у млечност дојки ако млеко не потекне после само неколико сати
од порођаја. Капање млека из дојки након порођаја има већу вредност за новорођенче
него зрело млеко за старије одојче.
Два хормона која утичу на лучење млека су пролактин и окситоцин. Они се луче пред крај
трудноће а касније као одговор на сисање бебе.
Пролактин - ниво овог хормона је одговоран за почетак лучења млека. Он активира
друге хормоне који су одговорни за стварање протеина и лактозе млека. Да би било
млека, пролактин мора бити висок. Најјача стимулација пролактина је сисање и потпуно
пражњење дојки. И код високог нивоа пролактина али недовољног сисања и пражњења
дојки, производња млека ће престати.
Поштујући основне принципе дојења: правилан положај бебе на дојци, дојење на захтев
(ноћни подоји су веома значајни, пролактин се тада највише лучи) и довољно дуго,
одржаће се ниво пролактина. Пролактин је под контролом хипоталамуса.
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За лучење мајчиног млека, задужени су хормони, односно ниво хормона код мајке и
адекватно сисање (пражњење дојки) млека из дојки.
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Окситоцин контрахује ћелије око алвеола и омогућава истискивање млека низ канале до
млечних синуса. Реагује на стимулацију брадавица дојки. Визуелни, чујни и мирисни
стимулуси везани за храњење стимулишу лучење окситоцина.
Може се десити да дође до привременог престанка лучења окситоцина услед јакок бола
(испуцале брадавице), стреса, употребе никотина и алкохола. Оваква ситуација се
превазилази правилним постављањем бебе на дојку, смиривањем мајке (удобан положај
за дојење, масажа раменог појаса, топла и пријатна атмосфера у окружењу), измлазањем
мале количине млека и нежним стимулисањем брадавица.
Застој у лучењу млека не значи да се изгубило млеко, већ да је тренутно дошло до
инхибиције у лучењу која је пролазна.

5. КАКО СЕ ПОВЕЋАВА КОЛИЧИНА
МАЈЧИНОГ МЛЕКА?
Да би се повећала количина млека у дојкама потребно је чешће дојити бебу, а пре сваког
подоја на дојке стављати топле облоге. Такође се препоручује послеподневни одмор или
краћи сан.
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Исхрана мајке такође веома утиче на квалитет и на количину млека. Она треба да буде
разноврсна избалансирана(богата витаминима и минералима). Унос течности мора бити
већи – просечно око 3 литре дневно.
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Слика број 2

6. УПОЗНАЈМО МАЈЧИНО МЛЕКО
Мајчино млеко није увек исто. Како се потребе одојчета мењају и мајчино млеко се мења
и прилагођава. Оно се разликује по времену настајања, тако имамо колострум, прелазно и
зрело млеко. Мајчино млеко је одговарајуће температуре и у сваком тренутку свеже
припремљено да утоли глад и жеђ одојчета.
КОЛОСТРУМ – је млеко које луче мајчине груди у првих неколико дана непосредно после
порођаја. Многе труднице примете неколико недеља пре порођаја по коју кап колострума
на брадавицама, то млечне жлезде шаљу знак да су спремне за дојење. Колострум је густа,
лепљива, бистра до лимункасто-жућкаста течност. То је савршена прва храна за
новорођенче, садржи више протеина и витамина А него зрело млеко. Садржај
имуноглобулина (ИгА, наслеђена од маме) обезбеђује новорођенчету заштиту од
инфекција, тако да се за колострум каже да је то прва бебина вакцина против многих
вируса и бактерија. Иако га има мало, 10-40мл по оброку, овакав састав пружа детету
тако важну заштиту од инфекција у првим данима живота.
Колострум има и лаксативна дејства те помаже избацивању прве столице (меконијум),
као и у сазревању дигестивног тракта.

ЗРЕЛО МЛЕКО – се ствара у мајчиним грудима почев од треће или четврте недеље по
порођају. Међутим, ни ово млеко нема стални састав. Оно се мења током дана или у току
подоја. У јутарњим сатима оно садржи мање масноћа. На почетку подоја лучи се у
великим количинама млеко богато протеинима и лактозом, „прво млеко“, које
задовољава потребе за водом. Беби којој се дозвољава подој на захтев, задовољава и све
своје потребе за водом, чиме постижемо растерећење незрелих бубрега.
На крају подоја лучи се „задње млеко“ - које је 4-5 пута богатије мастима и даје ситост.
Због тога је важно да беба испразни једну дојку пре него што пређе на другу. Просечно
беба доји 10-15 минута једну дојку. Због велике количине масти „задње млеко“ је
светлије.
ПРОТЕИНИ – Количина протеина у мајчином млеку је оптимална за раст одојчета и
развој мозга. Лако се варе и добро апсорбују. Исхрана мајке не утиче на ниво протеина у
њеном млеку.
МАСТИ – Масти су главни енергетски извор за одојче. Садрже одговарајуће масне
киселине потребне за раст мозга. Мајчино млеко садржи и ензиме који су потребни за
разлагање масти. Исхраном мајке може се утицати на ниво масти у њеном млеку.
Адаптирано млеко не садржи ензиме за варење и не мења се током храњења.
ГВОЖЂЕ – Добро се апсорбује из мајчиног млека (око 50%), углавном зато што мајчино
млеко и у овом случају обезбеђује факторе који помажу овај процес. Могућност
абсорпције гвожђа из адаптираног млека је око 4%, а из крављег 10%.
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ПРЕЛАЗНО МЛЕКО – Почиње да се лучи у прве две недеље после порођаја. Садржи више
масти, лактозе и енергије него колострум. Ређе је и водњикавије од колострума што не
значи да је мање хранљивије. После 15. дана од порођаја почиње да се лучи зрело млеко.
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ИСХРАНА МАЈКЕ – Исхрана дојиља је веома важна. Она треба да буде разноврсна
избалансирана (богата витаминима и минералима). Унос течности мора бити већи –
просечно око 3 литре дневно. Током дојења препоручује се: млеко, супе, минерална вода,
чајеви, а не препоручују се газирана пића као ни веће количине кафе.

7. ДОЈЕЊЕ У ПОРОДИЛИШТУ
У првих 24 сата мајчиног млека се створи у просеку у обе дојке око 40 мл (то је мање од
чашице жестоког пића која је око 50 мл ). Прво млеко се ствара дословце у капима, густим
и жућкастим. То је КОЛОСТРУМ или ПРВО МЛЕКО. Колострум је концентрат протеина,
масти, угљених хидрата, живих ћелија и имуноглобулина.
Најбоље би било када би мама подојила своју бебу у прва 4 сата по порођају.
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То је најбољи покретач лактације. Од тог момента мама и беба не би требало да се
раздвајају. Мама би требало да беби нуди наизменично једну, па другу дојку, како би беба
извукла сваку кап првог млека или колострума и тиме покренула обилнију лактацију или
стварање млека, која уследи за 24 до 48 сати, а најдаље 72 сата по порођају.
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Ако се млеко створи више него што беба може да посиса, неопходно је да се породиља
измлаза, како не би дошло до застоја млека и развоја маститиса тј. упале дојке. Најбоље је
млеко измлазати у стерилну посудицу (згодне су посудице за уринокултуру, стерилне,
пластичне). Чак и уколико мајка не успостави лактацију у породилишту, није разлог за
одустајање, већ само стрпљиво чекати, а доласком кући многе ствари ће доћи на своје
место.
Млеко се може дати беби кашичицом између подоја, али никако флашицом и цуцлом, да
се не би слабио рефлекс сисања. У почетку размак између подоја не би требао да буде
дужи од 2 сата у току дана и 3 сата ноћу. Ово време се мери од почетка првог подоја до
почетка следећег подоја). Трајање подоја је најчешће до 20 мин.
Чести подоји, са потпуним пражњење дојке су најбољи стимуланс за стварање довољне
количине млека.

8. "BABY FRENDLY" ПРОГРАМ
ДА ЛИ ЗНАТЕ ШТА ЈЕ ТО "BABY FRENDLY" (БЕБИ ФРЕНДЛИ) ПРОГРАМ И ШТА
ОН ОБУХВАТА?
Програм под називом "The Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)" је покренут од стране
Светске здравствене организације (WHO) и UNICEF-а још 1991. године као саставни део
Декларације Innocenti из 1990. Циљ Беби Френдли програма је у томе да се на глобалном
нивоу учини колико год је могуће на увођењу праксе која ће обезбедити што већу
промоцију, заштиту и подршку дојењу.

Слика број 3: Мајка с новорођенчетом

Та правила подразумевају:
 забрањена је подела бесплатних узорака адаптираног млека,
 храњење беба путем флашица али и
 активно коришћење 10 корака који подржавају успешно дојење
"Само 10 корака до успешног дојења на Бебy Френдли начин"
Десет корака до успешног дојења (за породилишта, домове здравља и установе које се
брину о здрављу трудница и породиља):
1. Припремити и видно истаћи програм унапређења и подршке дојењу и о томе редовно
информисати све запослене
2. Обучити сво особље вештинама које су потребне за примену овог програма
3. Упознати све труднице са предностима дојења и начинима успешног успостављања и
одржавања лактације
4. Помоћи мајкама да започну са дојењем у року од пола сата по рођењу детета
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Да би породилиште могло да ради по програм Беби Френдли оно мора да поштује
одређена правила рада.
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5. Показати мајкама како да доје и како да одрже лактацију, чак и у случајевима када се
мајка и одојче нужно раздвајају
6. Не давати новорођенчету никакву храну или течност осим мајчиног млека, изузев у
случајевима када за то постоје медицинске индикације
7. Омогућити мајци и новорођенчету боравак у истој просторији свих 24 сати
8. Подстицати дојење на захтев одојчета
9. Искључити давање флашица, цуцли и „лажа“ деци која сисају
10.Подстицати оснивање центара и група за пружање подршке дојењу и упућивати на
њих мајке по изласку из породилишта
У суштини по Беби Френдли програму било би идеално:
 да се жена породи природним путем са што мање лекова који се користе за
изазивање контракција и убрзавање порођаја да би и мајка и беба биле у
могућности да правилно започну дојење
 одмах по рођењу бебе да се оствари директан контакт кожа на кожу између мајке
и новорођенчета
 у првих пола сата остваривање првог подоја
 смештање бебе и мајке у исту просторију
 помоћ обученог медицинског особља око дојења на сваки бебин захтев сво време
док се беба и мама налазе у породилишту
 помоћ око учења правилне технике измлазања вишка млека у дојкама, које се
ствара због још увек не успостављене равнотеже између бебиних потреба и
количине млека која се ствара
 добијање правих информација о наставку дојења након изласка из породилишта
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Које су то предности (добробити) од програма Беби Френдли?
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Предности овог програма могу да се поделе у неколико области и то:
Предности за мајку и бебу док су у породилишту:
 Доследна брига, приступ информацијама и саветима од стране особља. Особље у
оквиру породилишта и педијатрије имају писану стратегију коју разумеју и
спроводе.
 Рано остваривање везе између мајке и новорођенчета. Контакт кожа на кожу
одмах по рођењу бебе у што пријатнијој атмосфери помаже како у психолошкој и
хормонској адаптацији на новонасталу ситуацију оно помаже и томе да беба дође
у контакт са мамином кожом, њеним додиром и мирисом.
 Доследност и стручна оспособљеност за пружање подршке дојењу. Од особља се
очекује да буде у могућности да пружи подрчку мајки која жели да доји.
 Рани почетак дојења (први подој). Беба се одмах по рођењу не одваја од мајке већ
се охрабрује инстинктивна потреба за сисањем. Уколико постоји потреба да се из
медицинских разлога беба и мајка раздвоје тада се мами помаже да измлазањем
одржи лактацију, а то њено млеко се даје беби.
 Цени се мајчино млеко. Беби се не даје ништа (ни храна ни пиће) осим мајчиног
млека, осим уколико је то медицински иниковано.

 Оснаживање маминог самопоуздања. Жена има право да не верује у њену
способност да доји.
Предности за породицу:
 Однос између мајке и детета је под заштитом јер мајка боље разуме и одговара на
потребе свог детета, а самим тим се јача њено самопоуздање у своју улогу мајке.
 Здравље и развој бебе се доводе до максимума.
 Штити се такође и здравље мајке.
 Економски учинак је такође битан (адаптирана млека нису јефтина, а ни опрема
која је потребна уз млеко) и ако се гледа на „дуже стазе“ (деца храњена
адаптираним млеком су подложнија болестима): дојење је најбоља инвестиција
у коју једна породица може да уложи.
Предности за друштво:
 Подршком Беби Френдли програма кроз подршку дојењу повећава се ниво
поштовања људских права и мајке и детета.
 Заштита животне околине. Алтернативна исхрана одојчади адаптираним млеком
утиче на животну околину.
 Са економске тачке гледишта повећавају се трошкови и за послодавце. Родитељи
деце која нису храњена мајчиним млеком су чешће одсутна са посла ради неге
детета. Повећавају се трошкови у здравству ради лечења деце која чешће
обољевају као и лечења мајки које су у ризичној групи од неких малигних болести
због не дојења својих беба поготово у првим недељама по порођају.
Три основна правила за успешно дојење:
1. Правилно постављање бебе на дојку (дојење не изазива бол)

3. Самопоуздање (подарити беби онолико млека колико јој је потребно)
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2. Принцип понуде и потражње (омогућити беби да сиса онолико често колико она
то жели и онолико дуго колико хоће)
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9. ПОЛОЖАЈИ ЗА ДОЈЕЊЕ
Наместити се удобно!

Слика број 4: Правилан и неправилан положај током дојења
Да би дојење било лакше и пријатније потрудити се да се заузме сто удобнији положај.
Обавезно проверити да ли је беба добро постављена на дојку. Дојити бебу у столици која
леђима даје добру подршку. Користити јастуке да би се подупрела леђа.
Добра ствар је експериментисати са разним положајима за дојење приказаним на
сликама доле све док се не пронађе онај положај који мајку и бебу најбоље релаксира.
Дојење не сме да ствара бол ни мами ни беби.
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НЕКИ ОД ПОЛОЖАЈА ЗА ДОЈЕЊЕ
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Слика број 5: Положаји током дојења

Ово је класичан седећи положај за дојење.
Лежећи положај је јако добар за маме које су се породиле царским резом или им је
рађена епизиотомија.

Остали положаји

Слика број 6: Остали положаји током дојења

Положај испод руке се углавном користи код дојења близанаца (погледај слику 7.).
У првим недељама можда је лакше дојити близанце одвојено.
Оног тренутка када се мама ухода са дојењем може да проба и заједничко дојење
користећи положај испод руке (као на слици 6.).

Слика број 7: Положаји током дојења близанаца
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Како дојити близанце?
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10. ДОЈЕЊЕ ВАН КУЋЕ
Беба има право да свој, за њу најбољи, оброк маминог млека добије у свако време и на
сваком мест, дакле у парку, возу, аутобусу, авиону, ресторану итд, а мама има право и
дужност да јој то омогући.
У мирном кутку, удобно смештене мама и беба могу само да разнеже случајне
посматраче. Наравно, ти најнежнији, важни тренуци, као што је дојење на јавном месту
могу да се обаве за оне стидљиве маме и бебе дискретно, заклоњено мамином блузицом
или лаганим покривачем бебе. После сваког подоја потребно је маму почастити чашом
течности (сок без додатног шећера, компот или млеко).
Чак је и мамама које доје своје бебе далеко лакше кретање са њима, јер не морају да
размишљају о ношењу апаратуре за спремање млечних формула.

11. ЗАНИМЉИВОСТИ
Мајчино млеко и чуло укуса
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Укус мајчиног млека утиче на каснији одабир омиљене хране, тврде научници из
Филаделфије који су обавили истраживања
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Чуло укуса, толико важно у животу сваке особе, формира се у најранијем периоду. С
обзиром на то да се рецептори укуса образују између другог и петог месеца, управо укус
мајчиног млека утиче на каснији одабир омиљене хране, тврде научници из Филаделфије
који су обавили истраживања.

Разноврсна исхрана мајке утиче на квалитет дечје исхране касније током живота. Бебе
које су се храниле горко-киселом млечном формулом, сличне укусе воле и у
адолесцентном добу. Али зато бебе које су овај укус први пут пробале са навршених шест
месеци, нису хтеле уопште да је пију. Зато, стручњаци истичу да мајке своју исхрану треба
да обогате воћем и поврћем, јер ће бебине чулне квржице на језику спонтано прихватити
овај укус. Када га прихвате, заволеће га и касније радо јести и воће и поврће. Уколико
мајчина исхрана није разнолика и укус млека ће бити једноличан, што може негативно да
утиче на дете, односно његов лош избор хране у каснијем животу.

76 разлога ЗА дојење
Мајчино је млеко најбоља храна за дете.

1. Мајчино је млеко јединственог састава и није
га могуће вештачки произвести
2. Мајчино млеко задовољава све метаболичке
потребе детета
3. Мајчино је млеко на јединствен начин
прилагођено детету
4. Мајчино млеко је више од хране – то је имунолошки активна супстанца
5. Дојење је посебан психофизички стимуланс и за мајку и за дете
6. Мајчино млеко и мајчино срце немају замене

8. Мајчино млеко најбоља је заштита од инфекција
9. Дојена деца имају мањи ризик од развоја алергија
10. Састав млека аутоматски се прилагођава дететовим потребама
11. Дојење ствара посебну емоционалну повезаност између мајке и детета
12. Бесплатно је!
13. Мајчино је млеко увек идеалне температуре!
14. Мајчино млеко је увек доступно а и долази у бољем „паковању“
15. Дојење има стимулативни утицај на развој властитог имунолошког састава
16. Вештачка млека (формуле) повезују се с нижим степеном интелигенције у деце
17. Мајчино млеко помаже деци при пражњену меконијума
18. Мајчино се млеко лакше вари од формуле
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7. Мајчино млеко осигурава уравнотежен однос храњивих супстанци за оптималан раст и
развој
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19. Дојење помаже сужавању материце након порођаја
20. Дојење помаже у спречавању постпорођајног крварења
21. Дојење помаже мајкама у мршављењу након порођаја.
22. Дојење препоручују Светска здравствена организација и УНИЦЕФ.
23. Дојење штити од појаве Кронове болести.
24. Вештачка храна повећава ризик од појаве шећерне болести.
25. Дојеној деци смањен је ризик од „смрти у колијевци“.
26. Дојена деца су мање изложена инфекцијама мокраћног система.
27. Дојена деца су мање изложена инфекцијама гастро система.
28. Дојена деца су мање изложена инфекцијама дисајног система.
29. Мајке које не доје изложеније су опасности од рака јајника.
30. Мајчино млеко смањује ризик од обољевања од астме.
31. Вештачка млека повећавају ризик од појаве ушних инфекција.
32. Дојење штити децу од бактеријског менингитиса.
33. Дојење смањује шансе оболевања од реуматског артритиса у младости.
34. Дојење смањује дететове шансе за оболевање од Хочкинове болести (малигно
обољење лимфног апарата).
35. Дојење штити дете од неправилности вида.
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36. Жене које доје ређе оболевају од остеопорозе.
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37. Мајчино млеко делује умирујуће на црева.
39. Дојење задовољава дечје емоционалне потребе.
40. Мајке које не доје изложеније су опасности од рака дојке.
41. Женска деца храњена вештачим млеком спадају у ризичну групу обољевања од рака
дојке
42. Дојење је једноставније од храњења на бочицу
43. Вештачко млеко је скупо
44. Мајчино млеко увек има правилан, и детету прилагођен, однос масти, протеина и
шећера
45. Мајчино млеко делује умирујуће на дете
46. Чин дојења делује умирујуће на мајку
47. Мајчино је млеко укусније од адаптираног
48. Дојена деца захтевају мање посета лекару

49. Без бочица, дуда, кутија и сл., дојење не ствара никакав отпадни материјал
50. Не морате стално бринути јесте ли понели бочицу!
51. Заобилазите процес прокухавања воде и хлађења
52. Мајчино млеко је природно средство против бола
53. Савршена храна за болесно дете
54. Осигурава више сна мами!
55. Осигурава више сна и тати!
56. Вештачка млека захтевају веће издатке и због додатне опреме!
57. Мајчино мљеко никада није било повучено из употребе, за разлику од неких
производа
58. Свеже мајчино млеко никада није заражено бактеријама
59. Не морате се бринути који је произвођач бољи
60. Не морате се бринути је ли вода коју детету дајете здрава
61. Дојена деца мање су изложена стварању каријеса.
62. То подразумијева и мање стоматолошке трошкове.
63. Дојена деца мање оболевају од екцема.
64. Дојена деца боље развијају своје говорне могућности.
65. Дојена деца имају лепшу кожу.

68. Не дојење се повезује с мултиплом склерозом.
69. Дојена деца лакше пролазе процес социјализације.
70. Дојење штити мајку од анемије (због касније појаве менструације).
71. Мајци се повећава самопоуздање када након 6 месеци дојења види савршено здраво
дете, а једина храна коју је унело било је из њеног тела
72. Мајчино млеко је природни антибиотик и поспешује зацељивање рана.
74. Мењање пелена пуно је угодније.
75. Дојена деца имају посебно угодан мирис.
76. На крају крајева, то је и основни разлог ради којег груди постоје!
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67. Мајчино млеко не садржи синтетички створене хормоне.
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Мајчино млеко нема замену

Бебе које се хране мајчиним млеком имају три пута веће шансе да преживе од осталих,
објавила је Светска здравствена организација (СЗО) поводом обележавања Светске
седмице дојења.
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То значи да би дневно могло од смрти да се спаси 3.500 новорођенчади уколико би све
бебе у свету биле дојене мајчиним млеком током првих месеци живота.
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Светска седмица дојења мајчиним млеком, која се обележава од 1. до 7. августа, је
прилика за СЗО, УНИЦЕФ и локална удружења да промовишу дојење мајчиним млеком
као значајан начин борбе против смртности деце.

СЗО истиче да и након првих шест месеци током којих је само дојење довољан начин
исхране беба, оно треба да се настави, у комбинацији с другим намирницама и напицима
и до друге године живота, па чак и дуже уколико квалитет мајчиног млека то дозвољава.

Мајчино млеко нема замену јер природно највише одговара потребама новорођенчета.
Оно за дете обезбеђује хранљиве састојке, антитела, хормоне, јача имунитет.
Мајчино млеко смањује појаву дијареја, као и обољења у вези са респираторним систем, а
богато је и витамином А који штити очи.

Слика број 8: Лого Светска недеља дојења август 2012.

Рак дојке чешћи код жена које нису дојиле
Колико је добро за тело мајке, толико је добро и за њен ум. Статистика говори да је мање
случајева постпорођајне депресије и узнемирености код мајки које своје бебе нису
храниле адаптираним млеком.

Дакле, са дојењем су сви на добитку.
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Дојење смањује и финансијске трошкове у породици, локалној заједници, здравственом
систему и животној средини.
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ЗЛАТНА МАШНА - СИМБОЛ ДОЈЕЊА
Зашто се као симбол заштите, промоције и подршке дојењу користи Златна машна?
Њено значење и сврха:
Многе промене у друштву су имале као симбол машну или бедж (значку) као знак да
припадају групи људи који подржавају одређену промену (иницијативу).

Иако Златна машна има сврху ознаке она је јединствена по томе што није само симбол
одређене промене у друштву већ у свом дизајну носи и одређене поруке.
Златна машна у себи носи лекцију заштите, промоције и подршке дојења.

Злато: Коришћење златне боје ове машне симболише да је дојење златни стандард по
питању исхране беба, и једино са њим је могуће упоређивати и оцењивати све остале
начине исхране беба.
Машна: Зашто се користи баш машна а не пресавијена трака као у већини кампања?
Сваки део машне носи своју поруку:
Једна страна пресавијене машне представља мајку.
Други део пресавијене машне представља дете.
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Симетричност ове две стране нас учи да су и мајка и беба
једнако важни да би дојење било успешно – код дојења нема
вође већ се мајка и дете надопуњују.
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Чвор у средини представља тату, породицу и друштво. Без чвора не би ни било машне.
Без подршке не може ни бити успешног дојења.
Слободни крајеви траке представљају будучност: Искључиво дојење од шест месеци,
као и наставак дојења наредне две године или дуже уз одговарајућу адекватну исхрану
као и одлагање следећег порођаја, пожељно је да размак између порођаја буде 3 године
или више, да би мајка и дете имали довољно времена за опоравак, раст и развој уз сво
поштовање и активно учествовање мајке у здрављу, расту и развоју свог детета.

Порекло: Овај симбол је у употреби већ неких 8-10 година али његово порекло до сада
још увек није таћно прецизирано.
Будућност: УНИЦЕФ са поносом прогласава овај симбол као симбол едукације на 12.
годишњици „Innocenti Децларације“. Носити овај симбол са поносом и преносити знање о
његовој симболици свима који показу интересовање за њега.

12. ПРВА СРПСКА БАНКА ХУМАНОГ
МЛЕКА
У оквиру делатности Института за наонатологију, важну улогу има Банка хуманог
млека, која обезбеђује донорско млеко деци којој мајчино млеко није доступно, и на тај
начин им се обезбеђује најздравији и најприроднији извор исхране.
Све здраве мајке које имају вишкове млека могу да буду донори. Мајке чија су деца
отпуштена из Института за неонатологију могу да остану донори млека. На тај начин до
сада је млеко донирало око 100 мајки.
Комисија за процену здравствених технологија Министарства зравља 14.05.2009.
године имплементирала је Банку хуманог млека Одељењу за мајке дојиље Института
за неонатологију у Београду.
Банка хуманог млека Института за неонатологију постала је члан Европске асоцијације
банки млека (EMBA) у октобру 2010. године.
Банке млека су непрофитабилне организације за прикупљање, испитивање, обраду,
чување и дистрибуцију хуманог донорског млека у циљу задовољења специфичних
медицинских потреба прималаца.
Банке функционишу по јасно дефинисаним стандардима (HMBANA, UKAMB).
Значај банки млека

Важан је ефекат донације на идентитет мајки донора, али и мајки чија деца примају
донорско хумано млеко (species specificno).
Значај банки за стимулацију дојења
 Дојење је биолошка норма понашања људске врсте и оно обезбеђује најбоље
могуће здравље, развој и психосоцијали статус детета и мајке.
 Хумано млеко повезује постнатално мајку и њено новорођенче као што је
постељица повезује пренатално са фетусом.
 Свако дете има право да буде добро неговано и храњено, а само 35% деце у свету
је ексклузивно дојено било када током прва четири месеца живота.
Значај банки за стимулацију дојења
 Мајке које редовно и потпуно празне дојке дуже доје.
 Без дојења нема ни банки млека.
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 Стимулација дојења
 Адекватна исхрана новорођенчади
 Социјални аспект
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Превремено рођена деца
 У свету сваке године умире 4 милиона деце у току првог месеца живота, а 27%
(1,08 милиона) чине превремено рођена деца.
 Морталитет ове изузетно вулнерабилне групе деце се може смањити
унапређењем неге где је од посебног значаја одговарајућа исхрана.
Одговарајућа исхрана – хумано млеко – дојење
 Мајка обезбеђује сопствено млеко дојењем или експресијом. Дојење је повезано са
нижом инциденцом ране и касне инфекције , са бољим психомоторнимразвојем.
 Утврђено је да хумано млеко има многе имуноактивне супстанце: специфична
антивирусна и антибактеријска антитела, неспецифичне имуноглобулине (ИгГ,
ИгА и ИгМ), лактоферин, лизозим, различите цитокине, лимфоците,
полиморфонуклеарне леукоците и поједине компоненте система комплемента.
Организација банки млека
 Мотивација добровољних давалаца
 Детаљна анамнеза
 Тестирање давалаца
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Обука давалаца за експресију млека и чување у кућним условима
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Термичка обрада (пастеризација и замрзавање)

ХОЛДЕР ПАСТЕРИЗАЦИЈА 62°C 30’
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Прикупљање и обележавање млека
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Замрзавање и перманентни мониторинг температуре
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Бактериолошко испитивање млека

Анализа састава и обогаћивање млека

Дистрибуција млека

Доставно возило Института за неонатологију Београд

Детаљна анамнеза





После детаљног разговора (анмнезе), донацију банци млека могу дати мајке:
које су здраве
желе да се тестирају
не узимају редовно лекове нити биљна помоћна лековита средства.

Донори не могу да буду мајке:







које имају позитивне тестове крви за HIV, CMV, HTLV, хепатитис Б или Ц, сифилис,
које су у ризику од инфекције HIV (мајка или њен сексуални партнер)
које узимају дрогу
које пуше
које су биле примаоци органа или тарнсфузије током последњих 12 месеци
које пију 2 или више чаша алкохола дневно.

Тестирање добровољних давалаца
 Пре почетка донације
 Свака три месеца током донације

Нега дојки и брадавица се спроводи и током трудноће
и та нега је јако важна да би дојке и брадавице биле
спремне за дојење.
У трудноћи се носи удобно, комотно, памучо прслуче,
избегавати прслучиће са жицама. Дојка се маже
кремом која одговара типу коже како би јој
побољшали еластичност. Брадавице се у трудноћи не
мажу ни са чим, само се после туширања пређу нежно
фротиром. Појава капи колострума пре порођаја је
добар знак.
После порођаја, беба се ставља на груди да сиса без обзира да ли је млеко кренуло или
не, тако ће подстаћи лактацију. Дојке се пре подоја туширају млаком водом да се рашире
канали и млеко боље потекне.
После подоја се дојка испразни ако је остало још млека (ако иде у млазевима, значи да је
треба измлазати, ако иду капи није неопходно). Затим се опере брадавица, добро упије
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13. НЕГА ДОЈКИ И БРАДАВИЦА ПОСЛЕ
ПОРОЂАЈА
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пеленом и просуши феном да не остане влага, па се са неколико капи мајчиног млека
премаже, како би се регенерисао заштитни слој на брадавици и спречиле рагаде.
Када се збрине брадавица на дојку се ставља хладан облог како би смањио нагли доток
млека и ублажила упала. Облог се може направити од коцкица леда увијених у кесу и
платнену крпу, држита 15- ак минута и може се поновити сваких сат времена.

Како решити могуће проблеме при дојењу
Успешно дојење захтева припрему дојки још током трудноће, а по порођају овладавање
техникама масаже дојки и измлазавања млека. Мајке треба да се упознају са правилним
положајима при дојењу, као и са правилним постављањем и припајањем одојчета на
дојку. Осим тога за мајке је значајно да препознају настанак проблема који ће
онемогућити дојење.

ПРЕПУЊЕНОСТ ДОЈКИ
Препуњеност дојки се најчешће дешава у периоду трећег, четвртог или петог дана
уколико се дојке не празне довољно често. Уколико се брзо реагује код најтежих
случајева је потребно од 12-48 сати да се ситуација нормализује.
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Могући симптоми препуњености дојки су:
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Отицање дојки
Напетост
Топлота
Црвенило
Пулсирање
Бол
Благо повишена температура
Изравнање брадавице у ниво дојке

У датој ситуацији дојке треба често и потпуно празнити. Пре подоја на дојке стављати
топле облоке и измлазавати их, проверити да ли се одојче правилно поставља на дојку, а
после подоја стављати хладан облог.

БОЛНЕ БРАДАВИЦЕ И НАПРСЛИНЕ
Брадавице могу да буду црвене, болне и испуцале. То је најчешће последица неправилног
положаја одојчета при сисању или сора.
Маме прво требају проверите и промените положај детета у току подоја а након подоја
брадавице и ареоле намазати последњим капима млека.

МЛЕЧАЦ (SООR)
Млечац је гљивична инфекција слузокоже усне дупље бебе, која се може пренети током
сисања на мајчине груди. Брадавице и ареоле постају црвене, сјајне, затегнуте, осетљиве
на додир уз осећај пецкања и жарења при завршетку подоја. Одојче на слузокожи уста и
језика има беле флеке и наслаге.
Прва помоћ је нежно брисање слизнице усне дупље прокуваним благим раствором соде
бикарбоне. Потребно је обратити се лекару ради прегледа и терапије.

Ако се препуњене груде редовне не празне, долази до блокаде канала и запаљења
млечних жлезда. Тада дојка или део дојке постаје отечен, црвен, топао и болан, а јављају
се и општи симптоми као: малаксалост, главобоља и скок температуре мајке.
Ово стање захтева преглед лекара и евентуалну примену антибиотика. Важно је знати да
треба наставити са дојењем детета и измлазањем дојки.

НЕДОСТАТАК МЛЕКА
Ретке су ситуације да мајка нема довољно млека.
Саветују се чешћи подоји, примена топлих облога на дојке пред подој, у поподневним
сатима краћи одмор или сан, као и оброке богате хранљивим супстанцама и витаминима.
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УПАЛА МЛЕЧНИХ ЖЛЕЗДА (МАСТИТИС)
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14. БОЛЕСТИ И ДОЈЕЊЕ
Употреба лекова током дојења се процењује у сваком појединачном случају и зависи од
старости детета, користи за мајку и последица по дете. Ретке су ситуације у којима мајке
не могу да доје своју децу. Оне су углавном везане за тешку болест мајке или тешку
болест или незррелост детета. Превремено рођено дете поред мајчиног млека, које се
измлаза, захтева додатну исхрану.
Не саветује се дојење мајкама које користе: цитостатике, радиоактивне лекове,
антитиреоидне и друге.

МАСТИТИС
Шта је маститис?
Маститис је запаљење дојке, које се манифестује осетљивошћу, црвенилом, болом и
отоком дојке. Жена такође осећа дрхтавицу, малаксалост, главобољау повишену
температуру. Ако се маститис не лечи, може да доведе до апцеса.
Како настаје маститис?
Најчешће преко испуцалих брадавица (рагада) када бактерије имају отворен пут за
улазак у организам, недовољно пражњење дојки или блокиран млечни канал који није
саниран. Такође важну улогу има и опште стање жене, замор, пад имунитета. Ако се овако
осећате, неопходно је да потражите савет гинеколога или педијатра како би добили за
вас одговарајућу терапију.
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Шта урадити?
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За време маститиса најважније је не прекидати дојење, обавезно преконтролисати дојке
после подоја ако има још млека - испразнити дојку ручним измлазањем. Било би добро
придржавати се следећег редоследа у дојењу. Беба се доји на захтев, пре подоја дојку
истуширати млаком водом десетак минута, да се канали прошире и млеко боље потекне,
да дојка постане мекша.
Обратити пажњу на положај бебе за време дојења: мамино и бебино тело треба да су у
паралелном положају (беба је у наручју на бок), усташца треба да су довољно отворена
да беба обухвати ареолу (понављати стављање дојке у уста докле год беба то не уради
правилно), бебина глава треба да је у висини дојке, да има ослонац како не би цимала
дојку док сиса.
Како проверити да ли је беба правилно узела дојку?
Ако после сисања, када беба пусти дојку брадавица није спљоштена, значи да је беба
правилно ухватила дојку.
Хладне облоге имају за циљ да смање упалу и ублаже нагли доток млека. Пред подој
поново туширање млаком водом да се канали рашире и млеко боље потекне.

Када потражити помоћ лекара код запаљења дојки ?
Било који од следећих симптома је знак да треба да се мајка дојиља јави лекару, како би
добила одговарајућу терапију :





Уколико добије високу температуру (изнад 38,4оС)
Дојка је црвена, врућа и отечена
Постоје рагаде (раница) на брадавици која изгледа инфицирано
Осећа грозницу

Светска здравствена организација (WНО), Америчка Академија Педиатрије (ААР) и многе
друге здравстене организације препоручују дојење.

Задовољна мама, задовољна беба !
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Мајчино млеко је природна ихрана сваког новорођенчета и одојчета. Дојењем се детету
осигурава не само храна него и топлина, заштита. Природна ихрана утиче на здравље
детета, представља оптималну храну која је најбоље пробављива и утиче на сазревање
дететовог пробавног тракта, штити новорођенче од инфекција, спречава развој
алергијских болести, дете преко млека добија антитела мајке чиме се јача отпорност.
Дојењем се између мајке и детета успоставља чврста емотивна веза.
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