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Догодовування здорової доношеної новонародженої дитини на грудному вигодовуванні  

Ann Kellams,1 Cadey Harrel,2 Stephanie Omage,3 Carrie Gregory,4,5 Casey Rosen-Carole,4,5 та Academy of 

Breastfeeding Medicine 

Головною метою Академії медицини грудного вигодовування є розробка клінічних протоколів щодо ведення 

розповсюджених медичних проблем, які можуть вплинути на успіх грудного вигодовування. Ці протоколи 

слугують лише керівництвами щодо догляду за матерями та їх дітьми, не визначають єдино можливий курс 

лікування та не слугують стандартами медичної допомоги. Можуть бути доцільними варіанти лікування 

відповідно до потреб конкретного пацієнта. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ПРОТОКОЛІ  

 Виключно грудне вигодовування: годування лише грудним молоком (безпосередньо з грудей чи 

власним зцідженим молоком матері), відсутність іншої додаткової їжі або води, окрім вітамінів, 

мінералів та ліків.  

Догодовування: додаткові рідини, що дають дитині на грудному вигодовуванні, молодшій 6 місяців 

(рекомендована тривалість виключно грудного вигодовування). Ці рідини можуть включати 

донорське грудне молоко, штучну суміш або інші замінники грудного молока (наприклад, вода з 

глюкозою).  

Прикорм: Тверда або напівтверда їжа, яку дають дитині, окрім грудного вигодовування, коли грудне 

молоко більше не є достатнім для задоволення потреб у харчуванні.  

Доношена дитина: у цьому протоколі термін «доношена дитина» також включає немовлят 

гестаційного віку 37-38 6/7 тижнів. 

ПЕРЕДУМОВИ  

Більшість матерів і новонароджених успішно розпочинають грудне вигодовування, якщо мають 

допомогу, підтримку, навчання та можливості практикувати прикладання з самого початку.  Хоча 

деякі немовлята не можуть успішно прикластися і смоктати в першу добу після народження, більшість 

з них будуть успішно годуватися грудьми при мінімальних втручаннях – завдяки тому, що 

адаптуються з часом, та відповідній оцінці та підтримці грудного вигодовування. Виключно грудне 

вигодовування протягом перших 6 місяців пов'язане з найбільшим захистом від серйозних проблем зі 

здоров'ям як матерів, так і немовлят 1-3. На жаль, догодовування сумішшю здорових новонароджених 

в пологових будинках широко розповсюджене4,5, незважаючи на відомі рекомендації не робити 

цього. 6-8 Раннє догодовування сумішами пов’язане зі зниженням частоти виключно грудного 

вигодовування протягом перших 6 місяців та загальною меншою тривалістю годування9,10. Тому дії 

лікарень, медичних установ та громадських організацій, які просувають грудне вигодовування, 

надзвичайно важливі для покращення винятковості та тривалості грудного вигодовування10. Одним з 

шляхів є впровадження Десяти (дванадцяти в Україні – прим. пер.) Кроків до успішного грудного 

вигодовування Ініціативи Лікарня, доброзичлива до дитини, як в лікарні, так і в громаді. 

ФІЗІОЛОГІЯ НОВОНАРОДЖЕНОГО 

Невеликі кількості молозива цілком адекватні для розміру шлунку новонародженого, 11-13 запобігають 

гіпоглікемії у здорової, доношеної, відповідної до гестаційного віку новонародженої дитини, 14,15 і їх 

легко споживати для малюка, який тільки вчиться координувати смоктання, ковтання та дихання. 

Здорові доношені новонароджені також мають достатню кількість води в тілі, щоб задовольнити свої 

метаболічні потреби навіть у спекотному кліматі.16-18 Рідина, необхідна для заміщення непомітних 

втрат вологи, належним чином забезпечується грудним молоком 7, 18. Новонароджені втрачають вагу 
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через вихід меконію та фізіологічний діурез позаклітинної рідини після переходу від 

внутрішньоутробного до позаматкового життя. У проспективній когорті матерів з США, що 

народжували у лікарні, сертифікованій як ЛДД, і де була оптимальна підтримка грудного 

вигодовування, середня втрата ваги немовлят на ГВ становила лише 5,5%; але треба відмітити, що 

більше 20% здорових грудних дітей втратили більше 7% від ваги при народженні19. Дослідження 

понад 160 000 здорових новонароджених дозволило створити специфічні номограми погодинного 

зниження маси тіла, які показали збільшену втрату  для дітей, які народилися через кесарів розтин. У 

цьому дослідженні майже 5% немовлят, народжених вагінально, та >10% тих, хто народився 

кесаревим розтином, втратили більше 10% через 48 годин після народження. Через 72 години >25% 

дітей, народжених кесаревим розтином, втратили більше 10% від маси тіла при народженні.20 Діти на 

грудному вигодовуванні відновлювали масу тіла при народженні в середньому через 8,3 дня (95%-

ний довірчий інтервал: 7,7-8,9 днів), і 97,5% дітей повернули вагу до 21 дня.21 Треба уважно 

спостерігати за дітьми, патерн втрати ваги яких відрізняється від передбаченого, але більшість з них 

не потребуватиме догодовування. Слід також зазначити, що надмірна втрата ваги у новонароджених 

корелює з позитивним материнським балансом рідини в пологах (отриманим через внутрішньовенні 

рідини під час пологів) і, можливо, не є безпосереднім показником успіху або невдачі грудного 

вигодовування22,23 

СУПРОВІД МАТЕРІВ, ЩО ГОДУЮТЬ ГРУДЬМИ, НА РАННЬОМУ ЕТАПІ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ 

Деякі матері ставлять під сумнів достатність об’ємів молозивних годувань та відчувають, що вони не 

мають достатньої кількості молока24,25. Ці жінки можуть отримувати суперечливі поради щодо 

необхідності догодовування. Їм потрібна підтримка, допомога з технікою грудного вигодовування та 

інформація щодо нормальної фізіології грудного вигодовування та поведінки немовляти. 

Необгрунтоване догодовування може підірвати довіру матері до своєї здатності задовольнити 

потреби дитини26, а також провокувати продовження догодовування вдома після виписки.27 

Введення дитячої суміші або інших добавок може зменшити частоту прикладань немовляти, тим 

самим зменшуючи стимуляцію грудей, що призводить до зменшення кількості молока.28 Матері після 

пологів мають низький рівень впевненості і дуже вразливі до зовнішніх впливів, наприклад, до порад 

догодовувати розчином глюкози або сумішшю. Вважаючи, що роблять добро, медичні працівники 

можуть пропонувати догодовування як засіб захисту матері від втоми або страждань, хоча це може 

суперечити їх ролі у сприянні грудному вигодовуванню29-31. Деякі соціально-демографічні фактори, 

різні в різних регіонах, також пов'язані з догодовуванням у лікарні. Важливо виявляти ці фактори та 

діяти щодо них культурно чутливим чином. Численні невідповідні причини для догодовування та 

пов'язані з ними ризики наведені в Додатку, таблиця A1.  

Є поширені клінічні ситуації, коли потрібні оцінка та допомога з грудним вигодовуванням, 

однак ДОГОДОВУВАННЯ НЕ ПОКАЗАНЕ, в тому числі:  

1. Здоровий доношений новонароджений, що відповідає гестаційному віку, добре смокче, має 

адекватні сечовипускання та випорожнення, втрата ваги знаходиться в очікуваному діапазоні, а рівні 

білірубіну не викликають занепокоєння (залежно від гестаційного віку, часу з моменту народження та 

будь-яких факторів ризику).32 

Новонароджені, як правило, сонні після першого активного періоду після народження (приблизно 2 

години). Після цього їх цикли сну та пробудження протягом наступних 10 годин варіабельні, з 

додатковими одним чи двома активними періодами –  незалежно від того, годують їх, чи ні.33 Аніж 

зразу автоматично догодовувати таких дітей після 6, 8, 12 або навіть 24 годин, більш  доцільними 

будуть ретельна увага до ранніх сигналів готовності до прикладання, контакт шкіра до шкіри з матір'ю 

(коли мати не спить), також допоможе обережно будити і стимулювати новонародженого з метою 

збільшити частоту прикладань, та вчити мати зціджувати руками краплі молозива 34. Більш тривалий 

контакт шкіра до шкіри може сприяти частішим годуванням. Десять відсотків втрати ваги не є 
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автоматичним маркером необхідності в догодовуванні, але вказує на необхідність огляду та 

моніторингу новонародженого. 

2. Новонароджені, які неспокійні вночі або постійно смокчуть протягом декількох годин. Серійні 

годування (декілька коротких прикладань зразу одне за одним) є нормальною поведінкою 

новонароджених, але потрібно оцінити годування і поспостерігати за поведінкою дитини біля 

грудей35 та комфортом матері, щоб впевнитись, що дитина взяла груди глибоко і ефективно. Деякі 

новонароджені неспокійні, тому, що страждають від болю, що потрібно вирішити. 

3. Втомлена або сонна мати. Деяка втома є нормальною для матерів, що недавно народили. Проте, 

роздільне перебування (з метою дати матері відпочити) не покращує тривалість сну матерів36, але, як 

показують дослідження, зменшує виключність грудного вигодовування.37 Необхідно приділяти увагу 

ситуаціям крайньої втоми матері з метою збільшення безпеки для матері та дитини і уникнення 

падінь та придушення.38 Завдяки покращенню організації грудного вигодовування можна одночасно 

краще задовольнити потреба дитини ТА дозволити матері більше відпочити. Наведені далі 

рекомендації стосуються стратегій запобігання потреби в догодовуванні (див. також Додаток 2), а 

також показань та методів догодовування здорової доношеної (від 37 до 42 тижнів), дитини. 

Показань для догодовування здорової доношеної дитини небагато.7,39 У таблиці 1 наведені можливі 

показання для догодовування. У кожному випадку медичний працівник повинен вирішити, чи 

клінічні переваги перевищують потенційні негативні наслідки такого годувань. 

Таблиця 1. Можливі показання для догодовування здорових доношених новонароджених 

(гестаційний вік 37–41 6/7 тижнів) 

1. Показання для немовлят 
a. Асимптоматична гіпоглікемія, задокументована лабораторними вимірюваннями рівня глюкози в 
крові (не методами скринінгу біля ліжка хворого), що не корегується частим і належним 
годуванням грудьми. Зауважте, що 40% гель декстрози, нанесений за щоку малюка, ефективний в 
цьому сценарії для підвищенні рівня глюкози в крові і покращує показники виключно грудного 
вигодовування після виписки без даних про несприятливі ефекти.78 Симптоматичні діти з глюкозою 
<1.4 ммоль/л (<25 мг/дл) у перші 4 години або <2,0 ммоль/л (<35 мг/дл) через 4 години 
потребують введення глюкози внутрішньовенно15. Грудне вигодовування слід продовжувати під 
час внутрішньовенної терапії глюкозою. 
b. Ознаки або симптоми, які можуть свідчити про недостатнє споживання молока: 

 i. Клінічні або лабораторні докази значного зневоднення (наприклад, гіпернатриємія, 
погане харчування, млявість тощо), які не покращуються після кваліфікованої оцінки та 
належного ведення грудного вигодовування.79 
ii. Втрата ваги 8–10% (на 5ту добу [120 годин] або пізніше) або втрата ваги більше 75 
перцентилі за віком. 

1. Хоча втрата ваги в діапазоні 8–10% може бути в межах норми, якщо все інше йде 
добре, і результати обстеження дитини нормальні, це є показаннями для ретельної 
оцінки та можливої допомоги з грудним вигодовуванням. Ще більша втрата ваги 
може свідчити про недостатнє висмоктування молока дитиною або низьку 
продукцію молока у матері, але необхідна ретельна оцінка, перш ніж автоматично 
призначати догодовування.19,20,80 
2. Погодинні номограми втрати ваги для здорових новонароджених можна знайти 
за адресою: www.newbornweight.org 20,80 

iii. Затримка випорожнення кишечника, менше чотирьох випорожнень на 4-й день життя 
або все ще меконієві випорожнення на 5-й день (120 годин) .48,80 

1. Випорожнення (сеча та стілець) новонароджених слід відстежувати принаймні до 
початку секреторної активації [приходу молока]. Незважаючи на великі відмінності 
між дітьми, ці дані можуть бути корисними при визначенні адекватності грудного 
вигодовування.81,82 II-2. У новонароджених з більшою частотою дефекацій протягом 
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перших 5 днів після народження початкова втрата ваги менша, раніше відбувається 
перехід на жовтий стілець, і вони раніше повертаються до ваги при народженні.83 

c. Гіпербілірубінемія (див. Клінічний протокол АВМ №22: Керівництво по веденню жовтяниці) 
i. Жовтяниця субоптимального харчування новонародженого пов'язана з недостатнім 
споживанням грудного молока дитиною, незважаючи на відповідні втручання. Для неї 
характерний початок через 2-5 днів після народження, і вона характеризується постійною 
втратою ваги, недостатньою кількістю випорожнень і виведенням кристалів сечової кислоти 
з сечею.  
ii. Жовтяниця грудного вигодовування, коли рівень білірубіну досягає 340–425 µмоль/л (20-
25 мг/дл) у дитини, яка у всьому іншому добре себе почуває і росте, і де може розглядатися 
тимчасове діагностичне та/або терапевтичне переривання грудного вигодовування [на 
короткий термін]. Диагностика першої лінії має включати лабораторну оцінку, а не 
переривання грудного вигодовування. 

d. Показання до додавання макронутрієнтів, наприклад, для рідкісних вроджених порушень 
метаболізму. 

2. Материнські показання 
a. Затримка секреторної активації [приходу молока] (3–5-й день або пізніше (72–120 годин) і 
недостатня кількість молока, яку отримує дитина).80 
b. Первинна залозиста недостатність (менше 5% жінок – первинна недостатність лактації), про що 
свідчить аномальна форма грудей, поганий ріст грудей під час вагітності, або мінімальні ознаки 
початку секреторної активації. 84,85 

c. Патологія молочної залози або попередня операція на грудях, що призводять до недостатньої 
продукції молока84 
d. Тимчасове припинення грудного вигодовування через певні ліки (наприклад, хіміотерапія) або 
тимчасове відділення матері та дитини, коли зціджене молоко недоступне.  
e. Нестерпний біль під час годування грудьми, який не полегшується втручаннями. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Крок 1. Попередити потребу в догодовуванні 

1. Дані про вплив антенатальної освіти та підтримки в лікарнях на рівень виключно грудного 

вигодовування змішані, але переважно позитивні. 40-42 (I) (якість доказів [рівні доказів I, II-1, II-2 , II-3 та 

III] грунтується на підставі рейтингів U.S. Preventive Services43 Task Force Appendix A Task Force Ratings, і 

зазначається у дужках.) 

2. Весь персонал, який піклується про матерів після пологів, повинен вміти допомагати з грудним 

вигодовуванням та оцінювати його, особливо, якщо інший персонал, що має досвід і спеціальні 

навички, недоступний. 

3. І матері, і медичні працівники повинні знати про ризики догодовування без показань. 

 4. Здорових новонароджених потрібно помістити шкіра до шкіри з матір'ю (якщо вона при 

свідомості) зразу ж після народження, щоб стимулювати початок грудного вигодовування.7,44 (I) 

Затримка між народженням та першим прикладанням до грудей є сильним предиктором 

застосування дитячої суміші і може вплинути на подальшу кількість молока у матері 10,45,46 (II-3, II-2, II-

3)  

 5. Ідеальним варіантом є цілодобове сумісне перебування матері та її новонародженої дитини. Це 

дозволяє матері реагувати на сигнали дитини, збільшує можливості для прикладань, а отже, 

покращує секреторну активацію (лактогенез II) .7,39,47,48 (III)  

6. Якщо розлучення матері та дитини неминуче, належна продукція молока ще не встановилася, або 

трансфер молока не є адекватним, мати потрібно навчити та заохотити зціджувати молоко вручну чи 
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молоковідсосом, щоб стимулювати продукцію молока та забезпечити дитину зцідженим молоком.7,39, 

48,49 (I, III) {Якщо початок грудного вигодовування відкладається] зціджування потрібно розпочати 

протягом 1 години від народження.45 (II-2) 

Крок 2. Увага до ранніх індикаторів можливої потреби в догодовуванні   

1. Лікарі, що ведуть новонароджену дитину, мають бути поінформовані, якщо немовля або мати 

відповідає будь-яким критеріям потреби в догодовуванні, як зазначено в Таблиці 1.  

2. У всіх новонароджених потрібно оцінювати положення біля грудей, прикладання, та чи отримують 

вони молоко, перед тим, як призначати догодовування. Якщо можливо, ця оцінка повинна 

проводитись медичним працівником із досвідом ведення грудного вигодовування.7,48 

Крок 3. Визначити, в яких випадках догодовування потрібне, та догодовувати уважно. 

1. Потрібно визначити статус новонародженого, який потребує догодовування; рішення мають 

прийматися індивідуально для кожного конкретного випадку (вказівки – в таблиці 1).  

2. Дуже рекомендується, щоб лікарні сформулювали та впровадили політику, коли для 

догодовування потрібне призначення лікаря у випадку медичної необхідності, або інформована 

згода матері, коли догодовування не показане [і вводиться на бажання матері]. Відповідальність 

медичного працівника полягає в тому, щоб повною мірою інформувати батьків про переваги та 

ризики догодовування, задокументувати рішення батьків та підтримувати їх після прийняття рішення. 
50,51 (III)  

3. Всі догодовування повинні бути задокументовані, включаючи інформацію про те, чим 

догодовували, об’єм, метод годування та медичні показання або [інші] причини. 

4. Якщо догодовування призначене за медичних показань, головними цілями є нагодувати дитину та 

оптимізувати кількість молока у матері, поки визначається причина недостатньої кількості молока у 

матері, неефективного смоктання або недостатнього висмоктування молока дитиною. Догодовування 

має здійснюватися таким чином, щоб допомогти зберегти грудне вигодовування, наприклад, 

використовувати тільки такі об'єми, що відповідають нормальній фізіології новонароджених, уникати 

використання сосок, 52 (I), стимуляцію грудей матері ручним зціджуванням або молоковідсосом, 

продовження прикладань дитини до грудей, щоб вона вправлялася в їх смоктанні.  

5. Оптимально, матері мають часто зціджувати молоко: зазвичай кожного разу, як дитина отримує 

догодовування, або принаймні 8 разів на добу, якщо дитина не смокче груди. Груди кожного разу 

мають зціджуватися якнайповніше.53 (II-2) Необхідно уникати нагрубання грудей, оскільки воно ще 

більше знижує кількість молока у матері та може призвести до інших ускладнень.54 (III) 

  6. Критерії припинення догодовування повинні розглядатися з моменту прийняття рішення про те, 

що догодовування потрібні, і їх треба обговорити з батьками. Припинення догодовувань може стати 

джерелом занепокоєння для батьків та медперсоналу. Слід звернути увагу на фактори, що призвели 

до догодовування; матерям треба допомогти з налагоджуванням продукції молока, навчити їх 

прикладанню до грудей, забезпечити комфорт, навчити визначати, що їх дитині вистачає їжі. Важливо 

забезпечити уважне подальше спостереження за матір'ю та дитиною. 

7. Якщо рішення про догодовування приймається не за медичними показаннями (табл. 1), дискусії з 

матір'ю мають бути задокументовані медсестринським та/або медичним персоналом, після чого слід 

повністю підтримати її інформоване рішення.  
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ЧИМ ДОГОДОВУВАТИ 

1. Власне зціджене молоко матері є першим вибором для догодовування дитини.7,55 (III) Ручне 

зціджування в перші дні після пологів може забезпечити більші об’єми, ніж молоковідсос, та 

підвищити подальшу продукцію молока.56 Масаж грудей та/або їх компресія [обережне стискання] 

під час зціджування молоковідсосом також може збільшити кількість отриманого молока.57 (II-3) 

2. Якщо кількість власного молозива або молока матері не відповідає потребам немовляти і потрібне 

догодовування, донорське жіноче молоко є кращим вибором, ніж інші варіанти55.  

3. Якщо донорське молоко недоступне або його використання недоцільне, гідролізовані суміші 

можуть бути кращим варіантом, ніж стандартна суміш, оскільки вони допомагають уникнути контакту 

з інтактними білками коров’ячого молока та швидше знизити рівень білірубіну, 58 (II-2), хоча останні 

дані досліджень менше підтримують користь таких сумішей для профілактики алергічних 

захворюваннь.59 (I) Використання такого типу сумішей також на психологічному рівні надсилає 

повідомлення про те, що догодовування – тимчасове медичне втручання, а не постійна необхідність 

надалі користуватися штучними сумішами.  

4. Догодовування водою з глюкозою не є відповідним, оскільки воно не забезпечує достатнього 

харчування, не знижує рівень білірубіну, 60,61 та може спричинити гіпонатріємію.  

5. Потрібно оцінити потенційні ризики та переваги інших продуктів для догодовування, таких як 

суміші з коров'ячого молока, сої або гідролізатів, враховуючи наявні ресурси родини, вік дитини, 

кількість, що потрібна, та потенційний вплив на встановлення грудного вигодовування. 

ОБ’ЄМ ДОГОДОВУВАННЯ 

1. Декілька досліджень дають нам уявлення про те, як з часом змінюються об’єми висмоктаного з 

грудей молока. У більшості досліджень видно, що кількості спожитого молока розкидані у 

широкому діапазоні, в той час як діти, що отримують суміш, зазвичай з’їдають більші об’єми, ніж 

діти на грудному вигодовуванні. 62-66 (II-3).  

2. Діти, що отримують суміш ad libitum зазвичай з’їдають набагато більше, ніж діти на грудному 

вигодовуванні. 65,66 (II-3)  

3. Якщо взяти до уваги, що грудне вигодовування ad libitum – це той варіант, що сформувався в 

процесі еволюції,  та врахувати останні дані про частоту ожиріння у дітей на штучному 

вигодовуванні, треба визнати, що діти, які отримують суміш, можуть переїдати.  

4. Оскільки немає остаточних досліджень, об’єм догодовування має відповідати нормальним 

об’ємам доступного молозива, розмір шлунку дитини (який змінюється з часом), а також віку та 

розміру немовляти. Об’єми споживання молока на 2-й день після народження, як правило, вищі, 

ніж у перший день по відношенню до попиту дитини.65  

5. Можливі об’єми для здорових, доношених новонароджених, вирахувані на підставі наявних 

обмежених даних, наведені в Таблиці 2, але годування мають базуватися на сигналах дитини. 

Таблиця 2 Середні значення споживання молозива здоровими доношеними дітьми, описані в 

літературі 

Час після народження, год. Об’єм на годування, мл 

Перші 24 2-10 

24-48 5-15 

48-72 15-30 

72-96 30-60 
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МЕТОДИ ДОГОДОВУВАННЯ 

1. При необхідності догодовувати дитину є можливість вибирати з декількох методів догодовування: 

система для догодовування біля грудей, чашка, ложка або піпетка, пальцеве годування, шприць без 

голки або пляшка. 67 (III)  

2. Поки що не виявлено єдиний найкращий метод догодовування, і вибір методу для різних дітей 

може бути різним. Кожен метод має свої потенційні ризики та переваги.68  

 

3. При виборі альтернативного методу догодовування лікарі мають взяти до уваги декілька критеріїв: 

 вартість та наявність 

 простота використання і миття 

 стресовість для немовляти 

 чи можна згодувати достатній об'єм молока за 20-30 хвилин 

 чи є передбачуване використання короткостроковим або довгостроковим 

 вподобання матері 

 вміння  медичного персоналу 

 чи підходить метод для розвитку навичок грудного вигодовування.  

4. Немає жодних доказів того, що будь-який з цих методів небезпечний або що він обов'язково 

кращий за інші. Існують певні свідчення того, що уникнення штучних сосок для годування може 

допомогти дитині повернутися до виключно грудного вигодовування 20,52,69 (I); коли санітарна гігієна є 

неоптимальною, рекомендується годування з чашки.55 Годування з чашки також дозволяє немовляті 

контролювати швидкість годування 68 (II-2). Безпечність годування з чашки було доведено і для 

доношених, і для передчасно народжених немовлят, і воно може допомогти зберегти тривалість 

грудного вигодовування для тих, кому потрібна велика кількість догодовувань. 52, 70-72 (II-2, I, I, I, II-2) 

5. Якщо використовуються пляшки, розмірене [повільне, з врахуванням темпу і сигналів дитини] 

годування може бути корисним, особливо для недоношених дітей.73 (III)  

6. Системи для догодовування біля грудей мають перевагу в тому, що дитина одночасно і отримує 

догодовування, і стимулює груди виробляти більше молока, підтримуючи смоктання грудей, дають 

змогу матері отримати досвід грудного вигодовування і заохочують контакт шкіра до шкіри. Однак 

матерям може бути незручно використовувати такі системи, важко їх мити, вони відносно дорогі і 

потребують помірно складного навчання, а діти мають вміти ефективно прикладатися до грудей.67 

Може бути ефективним більш простий варіант – догодовування зі шприця, піпетки або катетера, 

прикріпленого до грудей, коли дитина смокче груди.  

7. Годування з пляшки – найчастіший метод догодовування в більш заможних регіонах світу. Однак 

щодо нього виникли застереження, через те, що рухи язика та щелепи дитини під час смоктання з 

пляшки явно відрізняються від тих, з якими дитина смокче груди, та через те, що більш швидкий потік 

може призводити до споживання надмірних (і непотрібних) об’ємів молока. 67 У спробі імітувати 

грудне вигодовування та уникнути плутанини сосків деякі експерти рекомендували соски з широкою 

основою та повільним потоком, 68,74 (II-2), але досліджень для оцінки результатів з різними сосками 

було проведено мало. 

ПОТРЕБА В ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Потрібні дослідження, щоб встановити доказові рекомендації щодо відповідних об’ємів 

догодовування для конкретних станів, та чи різняться ці об’єми для молозива порівняно з сумішшю.  
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Конкретні питання включають в себе наступне: 1. Чи повинен об’єм догодовування бути незалежним 

від ваги немовляти або обчислюватися на кілограм маси тіла? Чи повинне догодовування 

компенсувати сукупну втрату ваги? 2. Чи мають відрізнятися інтервали або об’єми для різних методів 

догодовування (наприклад, пляшка, чашка)? 3. Чи є деякі методи (тип та механізм) найкращими для 

немовлят з певними станами, дітей різного віку, при різній наявності ресурсів? Які методи 

перешкоджають встановленню прямого грудного вигодовування? 

ПРИМІТКИ 

Цей протокол стосується здорової доношеної новонародженої дитини. Інформацію про відповідне 

годування та догодовування для пізнього недоношеного немовляти (35-37 тижнів) див. у «Протоколі 

ABM № 10: годування грудьми пізньої недоношеної дитини» 75 та Посібнику «Догляд та ведення 

пізньої недоношеної дитини». 76 Всесвітня організація охорони здоров'я розширила додаток 

"Глобальні критерії ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини»: Прийнятні медичні причини для 

догодовування”77, щоб включити туди прийнятні причини використання замінників грудного молока 

для всіх немовлят. Роздатковий матеріал (№ 4.5) доступний за адресою: 

www.who.int/nutrition/topics/BFHI_Revised_Section_4.pdf  
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ДОДАТОК 

Таблиця A1. 

Невідповідні причини для догодовування у випадку здорових новонародженого та матері, 

відповіді та ризики 

Занепокоєння / 
недоречні причини 

Відповіді Ризики догодовування 

«У вас ще немає 
молока», [«там 
нічого немає»] 5 
переконання, що 
молозива 
недостатньо, [і треба 
щось робити] до того 
часу, коли молоко 
«прийде» 

Мати і сім'я повинні бути 
проінформовані про переваги і 
важливість молозива, включаючи 
розвіяння міфів про його жовтий 
колір. Невеликі об'єми молозива -
нормальні, фізіологічні і відповідні 
для здорового доношеного 
новонародженого. 
 

Може змінити кишкову флору та 
мікробіом.86, 87 Потенційно сенсітизує 
дитину до чужорідних білків.88,89 

Збільшує ризики діареї та інших 
інфекцій, особливо там, де 
неоптимальна гігієна.3  

Потенційно може порушувати цикл 
«попит-пропозиція», призводячи до 
зниження кількості молока і 
довготривалої потреби в 
догодовуванні 

«Догодовувати 
необхідно для 
запобігання втрати 
ваги і зневоднення 
після пологів5» 

Певна втрата ваги є нормальною в 
перший тиждень життя і 
обумовлена діурезом позаклітинної 
рідини та виходом меконію 

Догодовування в перші дні може 
перешкоджати нормальній кількості 
прикладань до грудей. Допоювання 
водою або водою з глюкозою 
збільшує ризики жовтяниці,90 
надмірної втрати ваги дитиною,91 та 
тривалість перебування дитини в 
пологовому будинку.92 

«У дитини може 
розвитися 
гіпоглікемія» 

У здорових, доношеніих 
новонароджених не розвивається 
симптоматична гіпоглікемія 
внаслідок субоптимального 
грудного вигодовування.15 

Ті ж ризики, що й для втрати 
ваги/зневоднення 

«Грудне 
вигодовування 
пов’язане з 
жовтяницею після 
пологів» 

Чим частіші годування грудьми, тим 
нижчий рівень білірубіну.93,94 
Білірубін є потужним 
антиоксидантом95, а жовтяниця у 
новонародженого є нормальною. 
Молозиво діє як природне 
проносне, що допомагає вивести 
меконій, який містить білірубін.94 
 

Ті ж ризики, що й для втрати 
ваги/зневоднення 

Відсутність часу для 
консультування 
матерів щодо 
виключно грудного 
вигододування, коли 
матері просять 
призначити суміш 

Потрібно навчити весь персонал, як 
допомагати матерям з грудним 
вигодовуванням. 
Матерів треба інформувати щодо 
штучних годувань, як вони можуть 
негативно вплинути на подальше 
грудне вигодовування 29 
Час, витрачений медичними 
працівниками на вислуховання 
матерів та спілкування з ними, є 
принаймні не менш важливим, ніж 
інші, більш активні втручання (які 

Якщо догодовування проводиться 
дитячою сумішшю, дитина може 
рідше прикладатися до грудей, 
оскільки суміш повільно евакуюється 
зі шлунка96 і до того ж, діти часто 
отримують занадто великі об'єми 66. 
Залежно від методу догодовуваннь, 
52,74 або їх кількості 97 дитина може 
мати труднощі з поверненням до 
грудей. 
Годування, отримані до секреторної 
активації та початку активної 
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можна розглядатися персоналом як 
«реальна робота»).29 

продукції молока(на відміну від 
догодовування), можуть бути 
пов'язані із затримкою початку 
грудного вигодовування і негативно 
впливати на виключність та 
тривалість годування грудьми.98 
 

«Ліки, які приймає 
мати, можуть бути 
протипоказані при 
грудному 
вигодовуванні» 

Існують достовірні джерела 
інформації для медпрацівників про 
сумісність ліків з грудним 
вигодовуванням (наприклад, 
Medications and Mothers’ Milk 
2017,99 LactMed на сайті Toxnet15) 
Для більшості медичних станів 
наявні препарати, сумісні з грудним 
вигодовуванням та безпечні для 
матерів та немовлят 
 

Ризики зменшення тривалості чи 
виключності грудного вигодовування 

«Мати занадто 
погано харчується і 
виснажена, занадто 
хвора, щоб годувати 
грудьми або має 
невідповідну дієту» 

Навіть виснажені матері можуть 
годувати грудьми. Кількість та 
якість грудного молока страждає 
тільки у екстремальних ситуаціях.  
Додаткову їжу краще давати матері 
(з продовженням грудного 
вигодовування), аніж немовляті. 

Ризики зменшення тривалості чи 
виключності грудного вигодовування 

«Догодовування 
заспокоїть 
перезбуджену або 
неспокійну дитину» 

Діти можуть бути неспокійними з 
багатьох причин. Вони можуть 
бажати годуватися серією, чи 
просто потребувати додаткоговго 
часу у контакті шкіра до шкіри.67  

Заповнення (а часто – 
переповнення) їх шлунку сумішшю 
може примусити їх спати довше96 і 
пропускати важливі можливості 
прикластися до грудей, 
демонструючи матері короткочасне 
рішення, що може призвести до 
довгострокових ризиків для 
здоров'я.  
Корисним буде навчання інших 
технік для заспокоєння немовляти, 
наприклад, прикладань до грудей, 
сповивання (але сповиту дитину не 
можна вкладати на бік чи живіт)100, 
погойдування, спів, заохочення 
партнера чи інших родичів 
допомагати. Важливо прицьому не 
пропускати ранні сигнали 
готовності дитини до годування.101 

Забезпечьте комфортне, ефективне 
прикладання до грудей, щоб 
максимізувати сигнали для 

Ризики зменшення тривалості чи 
виключності грудного 
вигодовування. 
Нагрубання грудей у матері через 
зменшення частоти прикладань в 
ранній період після пологів. 54 
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організма матері та споживання 
молока дитиною. 
 

Стурбованість 
причинами частих 
прикладань, 
серійного годування 
та іншими змінами у 
поведінці немовлят 

Періоди, коли дитина частіше 
просить груди, часто 
інтерпретуються матерями як 
недостатність молока. Це може 
трапитися пізніше, через декілька 
тижнів, але часто буває і на другу чи 
третю ніч після народження (48-72 
години після пологів). Зміни в 
частоті випорожнень, які часто 
відбуваються після 6-8 тижнів життя 
також можуть сприйматися як 
результат недостатньої кількості 
молока у матері. Буде корисним 
зарані навчити мати щодо 
нормальної поведінки дитини та 
стадій її розвитку. 

Ризики зменшення тривалості чи 
виключності грудного вигодовування 

«Матері потрібно 
відпочивати або 
спати» 

Матері, які щойно народили, 
неспокійні, коли відокремлені від 
своїх дітей і насправді отримують 
менше відпочинку.29 
Матері втрачають можливість 
вивчити нормальну поведінку своїх 
дітей і їх ранні сигнали щодо 
готовності до годування.48 
Немовлята мають найбільший 
ризик отримати догодовування в 
період з 19:00 ввечері до 9.00 
вранці 102 
 

Ризики зменшення тривалості чи 
виключності грудного вигодовування 

«При болю в сосках 
стан матері 
покращиться, якщо» 
вона зробить 
перерву з грудним 
вигодовуванням5» 

Біль в сосках не корелює з 
тривалістю перебування дитини 
біля грудей. Положення для 
годування, прикладання та інколи 
індивідуальні анатомічні 
особливості (наприклад, 
анкілоглосія) є більш важливими 
факторами103  
Немає жодних доказів того, що 
обмеження часу на грудях запобігає 
появі болю в сосках 
Сосок не має ставати натертим або 
деформованим під час годування 
дитини, навіть якщо прикладання 
часті або «серійні».104 

Проблеми з прикладанням не 
вирішуються. Ризик зменшення 
тривалості грудного вигодовування 
або його зупинки. Ризик розвитку 
нагрубання грудей.  
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Додаток A2: 

ЗРАЗОК АЛГОРИТМУ ХАРЧУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ В ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ 

Крок 1. Пренатально і при поступленні в пологовий будинок 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 2: Коли мати або родина просить догодовування сумішшю 

 

 

 

 

 

 

Крок 3. Визначте медичні показання та вирішіть щодо догодовування 

 

Запитайте про попередній досвід грудного вигодовування та план годування цієї 

дитини. Впевніться, що рішення матері інформоване і надайте відповідну інформацію 

Мати каже 

«суміш». Запішіть 

«суміш» в карту 

Мати каже «змішане вигодовування».  

Запішіть «грудне вигодовування» в карту. 

Надайте інформацію щодо важливості 

відкласти застосування інших продуктів 

крім грудного молока 

Мати каже «грудне 

вигодовування».  Запішіть 

«грудне вигодовування» в 

карту.  

Надайте інформацію щодо 

безпечного приготування 

суміші і в бесіді, і в 

друкованому вигляді  

Мати все одно планує давати якусь 

кількість суміші: надайте інформацію, 

як зберегти грудне вигодовування 

Мати згодна спробувати 

виключно грудне 

вигодовування  

 

Розпитайте більше, щоб зрозуміти, 

що саме її турбує 

Активно вислухайте її, щоб вона 

відчула. що ви її розумієте 

Розкажіть про нормальну фізіологію 

та надайте відповідну інформацію 

Спитайте «Чи можу я поспостерігати що робить ваша дитина, і чи 

можу я чимось вам допомогти?»,  

Допоможіть зі зручним положенням біля грудей та прикладанням 

Надайте допомогу, якщо потрібно 

Оцініть об'єктивні медичні показання до догодовування (Таблиця 1) 

Якщо ТАК по будь-якому з показань до догодовування: 

Розгляньте можливість догодовування донорським молоком (якщо воно доступне) або сумішшю і обговорьте це з відповідними 

працівниками клініки 

Навчіть мати, як найкраще зберегти грудне вигодовування: тримати дитину в контакті шкіра до шкіри, коли вона [мати] не спить, 

продовжувати пропонувати груди на кожний сигнал готовності до годування, використовувати техніку стискання грудей під час 

годування, додатково зціджувати руками після кожного прикладання та зціджуватися по 10-15 хвилин (вручну чи 

молоковідсосом), кожного разу, коли дитина отримує догодовування, щоб простимулювати продукцію молока. 

Якщо НІ по всіх показаннях: 

Можливо, немає медичної необхідності догодовувати в цей час. 

Підтримайте родину, апелюючи до об’єктивних даних та нормальної фізіології. 

Повторно оцінюйте ситуацію принаймні кожні 12 годин 

Якщо НІ по всіх показаннях, але батьки все одно бажають давати суміш: 

Поясніть батькам можливі ризики догодовування, включаючи ранній перехід на змішане або взагалі припинення грудного 

вигодовування, різні типи смоктання груді та при використанні різних методів догодовування, можливі проблеми з продукцією 

молока та потенційні ризики алергії на білок коров’ячого молока. 
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