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Любі батьки!

Від імені Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щиро 
вітаю вас із народженням дитини — подією, яка відкриває 
нову сторінку в житті кожної мами й кожного тата. 

Перші дні, тижні та місяці надзвичайно важливі для 
здоров’я та розвитку малюка. Вони впливатимуть на його 
подальше самопочуття, здатність навчатися й навіть на  
те, як дитина зможе реалізуватися в дорослому житті. 

Усі ми прагнемо найкращого для наших дітей, але бути 
батьками не завжди легко. Саме тому провідні експерти 
створили посібник, до якого ви можете звертатися, щоб 
зробити перший рік життя маляти якнайкращим. Ця книга 
стане універсальним джерелом інформації про новонарод-
жену дитину й про найкращі практики, розповість, як 



Щиро 
Лотта Сильвандер,

Голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні

запобігти захворюванням, сприяти розвиткові маляти, 
подбати про безпечне довкілля для нього і, звісно ж, насо- 
лоджуватися батьківством. 

Ми в ЮНІСЕФ зичимо всього найкращого вам та вашим 
дітям. Хай кожна хвилина, яку ви проводите разом, буде 
щасливою.



Шановні батьки! 

Батьківство — це не лише щастя, радість і нові емоції,  
а й потреба постійно брати на себе відповідальність, робити  
щось, у чому можуть виникати сумніви. Адже батьківство —  
це завжди величезна кількість запитань. Запитань, відповіді  
на які багато дорослих здобували через власний досвід.  
Книга, яку ви тримаєте в руках, — це наукове, але водночас 
зрозуміле узагальнення особистого досвіду багатьох поколінь 
наших предків у поєднанні з рекомендаціями сучасної 
доказової медицини.

Зверніть увагу: мільйони батьків у всьому світі щодня ставлять 
мільйони абсолютно однакових запитань. Тож не дивно, що 
медична наука прагне дати оптимальні, раціональні, зрозумілі 
відповіді та поради, які можна втілити у власному житті без 
особливих проблем. Так, ці відповіді можуть відрізнятися від 



думки ваших родичів або сусідів, але це позиція сучасної 
медицини, і ймовірність того, що ваші порадники знають 
краще, ніж автори та авторки цієї книги,— не дуже висока.

Батьківство — це створення родини, у якій щасливі й діти, 
й батьки. Обов’язковою умовою сімейного щастя є поінфор-
мованість мами і тата про те, як виростити здорових дітей, 
зберігши при цьому любов і взаєморозуміння поміж собою.

Ми сподіваємося, що ця книга стане для вас саме таким — 
корисним, зрозумілим і доступним — джерелом інформації.

З повагою 
Євген Комаровський,

педіатр, кандидат медичних наук, 
автор численних книг і телепрограм
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Вітаємо вас!
Перші дні, які ви проведете з малям або малятами, є справді диво-
вижним, однак сповненим тривог часом. Батькам потрібно багато 
чого дізнатися, особливо в перші кілька тижнів, тож відповідаль-
ність може здаватися надмірною. У цьому розділі ви знайдете базову 
інформацію, яка допоможе вам не розгубитися в цей період.

Батьки однієї дитини можуть думати, що догляд за двійнятами — 
такий самий, що й за однією дитиною, тільки помножений на два. Але 
це не так. Якщо у вас двійнята (трійнята або більше дітей), клопоту 
у вас буде чимало і ви постійно шукатимете нові способи виконання 
різних завдань. І вам неодмінно знадобиться допомога. Корисно та- 
кож буде поспілкуватися з іншими багатодітними батьками й дізна-
тися про їхній досвід.

Попри всі тривоги та відчуття надмірної відповідальності, наванта-
ження і стрес намагайтеся приділяти увагу собі та відпочивати! Адже 
найкраще для вашої дитини або дітей саме зараз — це усміхнені, спо-
кійні та впевнені в собі ви.

Зближення з дитиною
Cправжнє знайомство з малям відбувається після його народжен- 
ня. Не всі одразу відчувають любов до маляти, адже ці взаємини, як 
і будь-які інші, вибудовуються з часом. Так виникає прив’язаність. 
Довіряйте власним почуттям і звертайтеся по допомогу до родини, 
друзів або лікаря/-ки, якщо відчуваєте, що щось іде не так. 

Ось кілька порад для цього часу. 

Підтримуйте тілесний контакт: носіть малюка на руках, притискай- 
те його до себе, робіть гімнастику, масаж. Теплом свого тіла, ніжні-

Про особливості реєстрац� дитини та необхідні
для цього документи читайте в «Додатках».
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Підтримуйте зоровий контакт із малюком якомога 
частіше, адже зараз це — основний спосіб висловити вашу любов. 

Для зміцнення емоційного зв’язку використовуйте час догляду 
за малям: дивіться йому в очі, усміхайтеся, розмовляйте з ним. 
Описуйте все, що робите. Наприклад, коли одягаєте дитину, 
коментуйте свої дії. Хоч ваші слова і будуть монологом, говорити 
з малям варто з перших днів. 

Навіть коли ви не тримаєте маля на руках, намагайтеся бути 
якомога ближче до нього, щоб дитина вас бачила. 

Діти краще розвиваються, коли відчувають любов та увагу й отри-
мують задоволення від численних приємних дотиків протягом 
перших днів життя. Дехто може сказати, що ви балуєте малюка. 
Але це не так: ви задовольняєте його потреби!

Привіт, маля! / Зближення з дитиною

стю рук та обіймами ви створюєте в дитини відчуття психологічного 
комфорту. Виконуючи масаж, ви навчитеся «читати» сигнали, що 
йдуть від маляти, станете більш чутливими до його почуттів і пот-
реб, і це ще більше зблизить вас. 

Годуйте грудьми. Грудне вигодовування — це набагато більше, ніж 
просто їжа. Адже прикладаючи маля до грудей, ви заспокоюєте 
його: обійми і притискання стабілізують серцебиття та дихання 
малюка. Для дитини фізичний контакт із вами важить дуже багато: 
немовля відчуває, що мама поруч, а отже, все добре, навколо спо-
кійно та безпечно. 

Хоча б до шести місяців спіть в одній кімнаті 
з малям. Але вкладайте дитину в окреме 
ліжечко (детальніше про це — на стор. 33). 
Намагайтеся самі поспати тоді, коли заснуло 
немовля, щоб набратися сил. 

У перші роки життя мозок дитини розвивається 
дуже активно, тому досвід, який вона набуває 
в цей час, є дуже важливим для фізичного, 
соціального та емоційного зростання. 
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Що потрібно пам’ятати матері
Ніхто не стає батьками в одну мить — на все потрібен час. 

Те, що ви більше за всіх доглядаєте маля, не означає, що ви маєте 
дослухатися до побажань або вказівок усіх, хто вас оточує.

Те, що ви перебуваєте поруч із дитиною майже весь час, насправді 
означає, що ви знаєте її найкраще. Тож ви можете наполягати на 
своїй інтерпретації певних явищ, ситуацій або поведінки маляти на 
прийомі у лікаря/-ки. 

Те, що ви народили дитину, не означає, що ви в змозі проконтролю-
вати все, що з нею відбувається.

Те, що ви можете годувати маля, не означає, що у вас не може бути 
інших потреб, окрім потреб дитини.

Те, що ви — мати, не означає, що ви не маєте права на власне життя. 

Буває важко просити про допомогу, однак це потрібно робити заради 
себе та маляти. Особливо важливо просити про допомогу і приймати 
її тим людям, які виховують дитину або дітей самі. Не бійтеся 
звертатися по допомогу до партнера, батьків або друзів. Попросіть 
приготувати вам їжу, організувати прання, сходити в магазин або 
взяти дитину на прогулянку.

Якщо є можливість, проводьте час із батьками інших дітей. Вони 
в такій самій ситуації, тож розумітимуть ваші почуття. 

Привіт, маля! / Що потрібно пам’ятати матері

Відпочивайте або спіть, коли дитина відпочиває, 
а не ладнайте якісь побутові справи: вам зараз 
дуже потрібні сили! Тримайте напоготові воду 
та їжу, яку можна з’їсти без приготування, 
наприклад, фрукти або цільнозерновий хліб.

Пам’ятайте: хоч би як було складно, це скоро мине.

Мірою того, як ви і маля пізнава-
тимете одне одного, ви станете 
впевненішою та спокійнішою. 
Якщо вас непокоїть здоров’я дитини 
або власне, зверніться до сімейної 
медсестри або лікаря/-ки.
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Що потрібно пам’ятати батькові/партнеру

Ніхто не стає батьками в одну мить — на все потрібен час. 

Те, що у ваших грудях немає молока, не означає, що ви не можете 
обнімати маля, щоб заспокоїти.

Те, що у вас не виробляються певні гормони, не означає, що ви не 
можете підійти до дитини вночі або змінити їй підгузок.

Те, що ви не народжували дитину, не означає, що ви не зможете 
піклуватися про неї як слід.

Те, що у вас нижчий тембр голосу, не означає, що ви не можете про- 
являти ніжність до дитини і своїх близьких або повинні прихову-
вати свої почуття. 

Що більше активного часу ви проводите з дитиною або опікуєтеся 
нею, то ближчою людиною ви стаєте для неї. Ось і всі «закони при-
роди», які роблять людей батьками.

Дуже важливо розуміти, що вашої участі й підтримки потребує і ва-
ша дружина/партнерка. Адже вона не просто годує дитину, «сидить 
із нею», а й працює без «перерв на обід» і відпусток. Це означає, що 
більшість побутових справ — особливо в перші місяці — маєте взяти 
на себе ви. Приділяйте більше уваги старшим дітям, готуйте їжу для 
всієї родини, візьміть на себе закупівлю продуктів, подбайте про 
прання або візьміть маля на прогулянку, щоб дати матері змогу без 
поспіху прийняти душ, поїсти чи попити чаю.
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Так, найчастіше відпустку з догляду за дитиною бере саме мати, а 
батько/партнер працює (пам’ятайте: відповідно до законодавства 
України декретну відпустку можете взяти і ви!). Проте батьківство — 
це не певний обмежений перелік завдань чи ролей. Це постійна, що-
денна праця. Тобто «після роботи» теж. Адже в матері, яка перебуває в 
декретній відпустці, поняття «після роботи» не існує взагалі. Тож його 
в певному сенсі немає і у вас.

Деякі чоловіки, коли в них з’являється дитина, починають «затриму-
ватися на роботі», або знаходять хобі поза домом, або дивуються, чому 
побутові справи не владнані. Але ж… це ваша спільна дитина і ваш 
спільний побут. Тож подивування або роздратування з подібних при-
водів дуже недоречні ані в цей час, ані в майбутньому.

Прив’язаність, любов не виникають «просто так», через дію гормонів 
чи чогось іншого. Це щоденні праця і турбота — часто невидимі для 
інших, проте їх точно оцінить ваша дружина/партнерка, а в майбут-
ньому — і дитина. 

Пам’ятайте: для дитини не важливо, хто саме піклується про неї і якої
статі ця людина. Їй важить зовсім інше: хто дає потрібний тілесний 
контакт, усміхається і заспокоює, коли вона цього потребує. Їй необ-
хідні любов, підтримка, розуміння, прийняття. 
Так дитина вчиться любити сама 
і приймати любов інших. 
Так вона вчиться любити 
тих, хто про неї дбає.

Саме тому ви дуже  
важливі для  
вашого маляти.
Дуже-дуже.

Привіт, маля! / Що потрібно пам’ятати батькові/партнеру
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Це абсолютно нормально — боятися зашкодити малесенькій істоті, 
яка щойно з’явилася на світ. Більшість батьків непокояться через 
те, що можуть щось зламати, вивихнути, розтягти, розбити, тобто 
завдати якоїсь шкоди своєму маляті. Ці страхи переважно зумовлені 
тим, що ми — великі, тож думаємо, що набагато сильніші за маля, 
а дитина здається надзвичайно слабкою й «крихкою». Проте це не 
зовсім так. Наприклад, у дитини від народження чудово розвинений 
так званий хапальний рефлекс. Спробуйте вкласти в долоньку ма-
ляти свій палець — і дитина моментально схопиться за нього. 

У фізичній взаємодії з немовлям потрібно дотримуватися найголов-
нішого правила: намагатися не впустити дитину. Майже всі інші — 
потрібні для розвитку — маніпуляції вона спокійно витримає.
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Навіщо потрібні ці «маніпуляції»? Справа в тому, що падіння й удари 
трапляються в дитячому житті не рідше, ніж простудні захворю-
вання. І руки, і ноги, і шия — всі частини тіла потребують тренуван-
ня. І не стільки тренування, скільки щоденної діяльності.

Звісно ж, зовсім не підтримувати немовля — досить страшно, тому 
використовуйте вказівні й великі пальці (спочатку великі в обидві 
ручки, а коли схопиться, притримуйте вказівними). Саме так мож-
ливо і потрібно переносити дитину. Бажано спочатку на невеликі 
відстані, а потім ви самі побачите, як це їй подобається. Наприклад, 
дитина заплакала, бо час змінювати підгузок. Приготуйте все на 
столику, роздягніть маля в ліжечку, дайте йому схопитися за ваші 
пальці й спокійно його перенесіть. Немовля можна взяти за ніжки 
й перевернути вниз головою — у цьому разі теж нічого страшного не 
трапиться. Деякі варіанти тренувальних маніпуляцій зображені на 
малюнках цього розвороту книги.

Навантаження на хребет 
Не створюйте вертикального навантаження на ще незміцнілий і дуже 
тендітний дитячий хребет! Коли берете дитину на руки, переносите 
її, граєтеся, кладете собі на коліна, завжди обов’язково підхоплюйте 
малюка під пахви або притискайте його до себе так, як це показано на 
малюнках, розміщених на наступній сторінці. 

Привіт, маля! / Фізична взаємодія з немовлям
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Ніколи не трусіть дитину!
Якими б роздратованими чи втомленими ви не були, в жодному разі 
не трусіть дитину! Існує навіть такий діагноз — «синдром струшеної 
дитини». Він виникає тоді, коли доросла людина, що доглядає за не-
мовлям, через недосипання і втому або перебуваючи в депресії, гніві 
втрачає над собою контроль і починає енергійно трясти дитину, щоб 
угамувати її. І дитина справді може замовкнути. Але не тому, що «за-
спокоїлася», а тому, що отримала серйозні травми. Це можуть бути 
ураження спинного мозку, крововиливи в оболонки головного моз-
ку та/або сітківку ока через те, що голівка маляти різко смикалася.  

Жодних зовнішніх пошкоджень при цьому може не бути. Тож запа-
м’ятайте: ніколи не трусіть дитину! 

Якщо відчуваєте, що втрачаєте над собою контроль, краще вкладіть 
дитину в ліжечко, вийдіть із кімнати і зачиніть двері. Негайно зате-
лефонуйте родичам, друзям, сусідам і попросіть про допомогу. Не 
намагайтеся розв’язати проблему самостійно. 

Привіт, маля! / Фізична взаємодія з немовлям
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Після виписки з пологового будинку догляд за здоров’ям маляти ля- 
гає на плечі батьків. Але це не означає, що ви залишитеся сам на сам із 
цим важливим завданням! Спочатку здійснюватимуть супровід та 
допомагатимуть вам патронажна сестра та сімейний/-а лікар/-ка, при- 
чому попервах вони відвідуватимуть вас, а не ви їх. Адже інформацію 
про важливі зміни у вашому житті — народження маляти — полого-
вий будинок передасть до закладу охорони здоров’я за вказаним вами 
місцем проживання. Зверніть увагу! Важливо вказати фактичне міс- 
це проживання, щоб вони вас знайшли!

Педіатр або сімейний/-а лікар/-ка, з яким/-ою підписано декларацію 
(у разі якщо декларацію не підписано — лікар/-ка, до чийого району 
обслуговування приписана дитина), зобов’язані проводити планові 
огляди. Так, українські протоколи передбачають: 

Як це відбувається на практиці? У перший місяць протягом трьох 
днів вас зобов’язані відвідати патронажна сестра або лікар/-ка. Пер-
ший раз ви маєте їх прийняти, але потім можете відмовитися від 

Перший рік життя

оглядів 
лікаря/-ки

оглядів 
медсестри

+
Другий рік 

огляди
лікаря/-ки

Третій рік 

огляд
лікаря/-ки

110 6 2
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відвідин на користь інших медиків, якщо у вас є такі домовленості. 
Відмовитися від цих послуг можуть усі, окрім родин у складних жит-
тєвих обставинах.

Якщо впродовж перших трьох днів до вас ніхто не завітав (можливо, 
ви помилилися, вказуючи адресу), то ви можете звернутися до закла-
ду охорони здоров’я і повідомити про себе.

За прийнятою в Україні практикою, у перший місяць життя дитини 
вас повинні відвідати чотири рази: двічі — патронажна сестра і двічі — 
сімейні лікар або лікарка. Отже, щотижня вам хтось надаватиме лікар-
ську підтримку вдома. 

З другого місяця життя дитини по медичну підтримку й супровід ви 
повинні звертатися самі — відвідувати в разі потреби заклад охоро-
ни здоров’я, де приймають педіатр або вузькі спеціалісти.

У педіатра
Батьки або опікуни знають свою дитину краще, ніж будь-хто. Ви мо-
жете зауважити те, що викликає занепокоєння, хоча інші можуть 
цього не бачити. Важливо повідомляти педіатру про такі спостере-
ження під час кожного медичного огляду. Це може допомогти фахів-
цеві краще зрозуміти вашу дитину, а також виявити проблеми яко-
мога раніше. Записуйте свої запитання, адже пам’ять у потрібний 
момент може підвести. 

Отже, коли ви потрапляєте до 
спеціалістів, використовуйте всі 
можливості, щоб спитати про те, 
що вас непокоїть або викликає 
сумнів, а також з’ясовуйте деталі, 
що вимагають подальших контактів 
із медпрацівниками. До того ж від 
самого початку занотуйте адреси 
та телефони фахівців, до яких 
можна звернутися в разі виник-
нення проблем і запитань.



31

Деякі діти сплять значно більше за інших. Одні немовлята сплять без 
перерв тривалий час, інші — уривчасто. У деяких малят відразу вста-
новлюється нічний сон, тоді як у інших це може забрати багато часу. 
У вашої дитини буде власний режим сну і «гуляння», і він не буде схо-
жий на розклад інших знайомих вам дітей. 

Також цей розклад не буде збігатися з вашими потребами у сні. Тому 
намагайтеся підлаштуватися під ритм дитини. На початку грудного 
вигодовування дитина іноді дріматиме в процесі. Продовжуйте году-
вати, поки дитина не закінчить їсти або не засне. Це добра нагода 
трохи відпочити і вам.

Добре, якщо дитина відразу 
привчиться до того, що нічний час 
відрізняється від денного. Для цього 
під час нічних годувань варто:

пригасити світло, говорити тихим голосом;

вкладати дитину відразу ж після годування 
і зміни підгузків;

не змінювати підгузки без потреби.

Ви можете помітити, що чим пізніше ви 
привчаєте дитину спати на самоті, тим 
важче їй до цього звикнути. Можна почати 
з укладання її до того, як вона засне, або відразу 
ж після годування. Це буде простіше зробити, 
коли дитина буде частіше або довше «гуляти».

Користь від встановленого режиму беззаперечна. Та іноді його мож-
на дещо змінювати під ваші потреби. Наприклад, можна розбудити 
дитину для годування перед тим, як ви самі збираєтеся вкладатися. 
Це забезпечить вам триваліший сон перед черговим пробудженням 
маляти. 
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І пам’ятайте про найголовніше: час, проведений із дитиною, допо-
може вам розуміти її потреби, наприклад, коли маля хоче їсти, спати 
або обніматися. Дитина в цей час також вчиться: розуміти власні 
емоції та будувати міцні взаємини з іншими людьми.

Скільки сну потребує дитина
Як і дорослі, немовлята сплять по-різному. Починаючи з моменту 
народження деякі малюки потребують довшого сну, ніж інші. Проте 
є певні узагальнені відомості про те, скільки годин сну необхідно не-
мовлятам протягом доби, включаючи денний сон. 

Від народження до трьох місяців. Як правило, малята проводять біль-
шу частину дня та ночі уві сні. Загалом протягом доби вони можуть 
спати від 8 до 16–18 годин. Немовлята прокидаються вночі для того, 
щоб їх погодували. Окрім того, вони можуть вийти зі сну, якщо їм хо-
лодно або жарко.

Від трьох до шести місяців. Мірою зростання дитина потребує все 
менше і менше нічних годувань, а періоди її сну стають довшими. 
Деякі малюки в цьому віці вже можуть спати вночі по 8 годин або на-
віть більше. Коли їм виповнюється чотири місяці, їхній нічний сон 
може бути майже вдвічі довшим за денний.

Від шести до дванадцяти місяців. У цьому віці малята зазвичай уже 
не просять їсти вночі. Деякі з них можуть спати до 12 годин поспіль не 
прокидаючись. Разом із тим деколи сон малюків може порушуватися 
через прорізування зубів або голод.

Один рік. Загалом тривалість сну становить 12–15 годин на добу.

Зверніть увагу! Якщо тривалість сну вашої дитини відрізняється від 
середньостатистичної на дві години і більше — це вже привід поспіл-
куватися з вашим педіатром. 

Зауважте!

Привіт, маля! / Cон

Батьки вкрай рідко скаржаться на те, що дитина спить 
довше, ніж це відповідає її віку і стану.

У більшості випадків причиною розладу сну (коли 
дитина спить мало чи погано) є не хвороби,  
а порушення правил догляду за немовлям.
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Де краще вкладати маля
Протягом перших шести місяців життя 
дитини найкраще і найбезпечніше місце 
для її сну — це власне ліжечко в одній кім- 
наті з батьками. Як ліжечко можна вико-
ристовувати коробку від «Пакунка маляти».

Привіт, маля! / Cон

Як облаштувати ліжечко
Дитина повинна спати на твердому, пласкому, чистому матраці. Мат-
рац повинен бути підібраний точно під розмір ліжка: між ним і стін-
ками ліжка не має бути щілин. Одна частина матраца має бути водо-
непроникною. Накривайте матрац одним простирадлом. Ані подуш-
ка, ані навіть згорнута пелюшка під голову не потрібні дитині до 
трьох років! Використовуйте один чи кілька шарів легких ковдр, а не 
пухову, яка може спричинити задушення.

Стежте за тим, щоб у ліжечку не залишалося зайвих предметів: ковдр, 
які в цей момент не використовуються, одягу, іграшок.

Як класти дитину
Дитина в перший рік життя повинна спати виключно на спині. Щоб 
дитина не заповзла під ковдри, покладіть її ніжками впритул до під-
ніжжя колиски, ліжечка або коляски. При цьому ретельно підгорніть 
ковдру чи ковдри в такий спосіб, щоб вони накривали дитину нижче 
плечей і не могли покрити її голову. 

Зниження ризику синдрому 
раптової смерті немовлят
На жаль, невідомо, чому деякі діти раптово помирають без очевидної 
причини (так званий синдром раптової смерті немовлят — СРСН). 
Але відомо, що сон дитини на спині знижує ризик його виникнення, 
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а вплив цигаркового диму або перегрівання — навпаки, підвищують. 
Нижче ви можете прочитати поради, як знизити ризик раптової ди-
тячої смерті або загрозу задихнутися. Зауважте, що цей синдром зу-
стрічається дуже рідко, тому думки про нього не повинні затьма-
рювати перші місяці з вашим малюком. Але все ж дослухайтеся до 
цих порад, щоб знизити ризики. 

Привіт, маля! / Cон

Вкладайте дитину на спинку 
в її ліжечко, розміщене біля 
вашого спального місця. 
Здорові діти, які сплять на 
спині, менше ризикують 
задихнутися. Коли ж дитина 
виросте і робитиме спроби 
перевертатися, не варто їй  
у цьому перешкоджати.

Не паліть під час вагітності 
й не дозволяйте нікому палити 
у вашому помешканні. 

Не спіть разом із дитиною, 
якщо вживали алкоголь, 
приймаєте наркотики  
або курите.

Ніколи не спіть із дитиною 
в кріслі або на кушетці.

Не дозволяйте дитині 
перегріватися.

Розміщуйте дитину 
ніжками якомога ближче 
до підніжжя ліжечка.
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Сон в одному 
ліжку з дитиною 
Спати в одному ліжку з дитиною не рекомендовано. Адже в деяких 
випадках це може збільшити ризик виникнення синдрому раптової 
смерті немовлят. Найбезпечнішим місцем для сну дитини протягом 
перших 6–12 місяців життя є окреме ліжко або спальне місце, яке можна 
облаштувати в спеціально для цього розробленій коробці від «Пакунка 
маляти», в одній кімнаті з батьками або близькими дорослими. 

Однак якщо ви вирішите спати в одному ліжку з дитиною, наведені 
рекомендації можуть підвищити безпеку такого спального місця. 

Немовля вкладайте спати на спині, у жодному разі 
не на животі або боці.

Якщо дитина лежить на боці під час годування грудьми, 
її необхідно перевернути на спину при вкладанні спати.

Обов’язково повідомте партнера/-ку про те, що в ліжку дитина.

Переконайтеся, що матрац твердий і рівний.

Переконайтеся, що постільна білизна не накриває обличчя 
маляти, тож не призведе до перегрівання (використовуйте легкі 
ковдри та приберіть подушки, пледи та інші м’які предмети,  
які можуть накрити дитину).

Вкладайте дитину спати поруч лише з одним із батьків, а не 
між дорослими, щоб зменшити ймовірність того, що дитина 
опиниться накритою постіллю.

Як альтернативу постільній білизні можна використовувати 
дитячий спальний мішок, щоб дитина не користувалася 
постіллю дорослих.

Не «загортайте» дитину, якщо вона спить поруч із вами, оскільки 
це обмежує рухливість її рук і ніг.

Переконайтеся, що дитина не зможе впасти з ліжка. Безпечні-
шою альтернативою є розміщення матраца на підлозі (проте 
пам’ятайте, що і там дитина може опинитися в небезпеці).

Привіт, маля! / Cон
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Розташування ліжка впритул до стіни може бути 
небезпечним для життя дитини: вона може опинитися 
в пастці між ліжком і стіною.

Ніколи не вкладайте дитину спати в ліжко з іншими дітьми 
або домашніми тваринами.

Привіт, маля! / Cон

Як упоратися 
з безсонними ночами
Це буває дуже непросто. Коли ви годуєте грудьми, вам буде незайвою 
допомога партнера. Попросіть його, наприклад, змінювати підгузки 
і переодягати дитину вранці, щоб ви могли поспати довше. Коли 
встановиться режим годування, партнер може іноді вночі годувати 
дитину зцідженим молоком.

До того ж у перші тижні дитина може засинати, тільки якщо ви або 
партнер тримаєте її на руках або стоїте біля ліжечка. У цей період 
він може підмінити вас, тож ви матимете змогу вкладатися спати 
раніше.

Якщо ви сама, попросіть друзів допомогти вам кілька днів, щоб була 
можливість поспати.

Ніколи не залишайте дитину саму на ліжку 
для дорослих та не вкладайте дитину спати 
на диван, крісло-мішок, водяне ліжко або 
м’який матрац, що просідає.
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Перегрівання підвищує ризик раптової дитячої смерті. Якщо дити-
на пітніє або її животик гарячий на дотик, приберіть частину ковдр. 
Температуру тіла маляти простіше регулювати за допомогою тонких 
ковдр. 

Ще одним індикатором перегрівання є різний колір шкіри на тих ді-
лянках, де є підгузок, і на тих, де його немає. За нормальної темпера-
тури в кімнаті ділянка шкіри під підгузком не відрізняється за кольо-
ром від інших. Тож якщо зробити в приміщенні нижчу температуру 
не вдається (наприклад, у спекотні дні влітку), то використання під-
гузків треба обмежити: одягати їх на короткий час або лише вночі. 

Мікроклімат у кімнаті
У немовлят ще недостатньо розвинені потові залози, тож механізм тер-
морегуляції у них не такий, як у дорослих. Крім того, обмін речовин у 
малят такий активний, що супроводжується виділенням значної кіль-
кості тепла. Тому для них украй важливо, щоб температура повітря в 
приміщеннях не була вищою за 18–22 °C. 

Зауважте: якщо маля досить тепло вдягнене (чи накрите), але при 
цьому дихає прохолодним повітрям (не теплішим за 18–19 °C), то зайве 
тепло з тіла відводиться за допомогою дихання. 
В таких умовах небезпека перегріти дитину 
набагато менша.

Якщо в кімнаті дуже тепло, достатньо вкрити 
дитину тільки простирадлом. У жодному разі 
не залишайте дітей спати з грілкою, під ковдрою
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з електропідігрівом, біля радіатора, обігрівача, вогню або в місці, куди 
потрапляє пряме сонячне проміння. Пам’ятайте: складена вдвоє ков-
дра дорівнює двом ковдрам.

Вологість повітря також має велике значення для терморегуляції ма-
ляти. Оптимальним вважається рівень вологості 50–70%. Щоб його 
підтримувати, можна практикувати часті вологі прибирання, вико-
ристовувати відкриті ємності з водою, пульверизатори, фонтанчики, 
акваріуми і побутові зволожувачі повітря. Що сухіше повітря в кім-
наті, де перебуває маля, то вища ймовірність виникнення порушень 
здоров’я: наприклад, пересихають слизові оболонки дихальних шля-
хів, а звідси більша вразливість до інфекцій, покашлювання і «хрюка-
ння» носом, виникають проблеми зі шкірою, згущується кров тощо.

Не накривайте голову маляти!
Зайве тепло відводиться через шкіру голови, тому подбайте, щоб вона 
в малюка не була накрита ковдрами або простирадлами — це підви-
щує ризик раптової дитячої смерті. 

Якщо температура повітря вища за 14 °C, у шапочці немає потреби. 
Орієнтуйтеся на себе: якщо вам хочеться вдягнути шапку, то й немов-
ляті вона не завадить. А от капелюшок від сонця потрібен обов’язково. 

Знімайте з дитини шапочку і додатковий одяг, щойно заходите в при-
міщення або теплу машину, автобус чи поїзд, навіть якщо для цього 
доведеться розбудити маля. 

Привіт, маля! / Обережно: перегрівання!
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Плач — це найперший спосіб спілкування маляти зі світом і вами. Так 
дитина «говорить» із вами, повідомляючи про свої потреби, пробле-
ми чи дискомфорт. Дітки завжди мають якусь підставу для плачу. 

Батькам важливо реагувати на плач: брати маля на руки, розмовляти 
з ним. Така чутлива поведінка створює атмосферу безпеки, довіри й 
розуміння, яка є необхідною для здорового розвитку дитини. Це не 
означає, що ви повинні не відходити від маляти ані на крок або кида-
тися до нього в першу ж секунду. Та все ж не допускайте, щоб маля 
довго плакало і не отримувало реакції з вашого боку.

Подальшими правильними діями батьків буде не просто вгамовувати 
плач як такий, а намагатися зрозуміти його причину. Проводячи час 
разом і спостерігаючи, батьки поступово навчаються розуміти, що 
саме хоче «сказати» їм маля, і «перекладають» з «мови плачу» такі по-
відомлення: 

Маля без дорослих беззахисне і безпорадне, тому для нього дуже 
важливо відчувати, що батьки поруч. До того ж це — людина, хоч і 
зовсім маленька, тож потребує тепла, спілкування, стимуляції по-
чуттів (розваги), як і всі люди. Цю причину плачу можна розпізнати 
по тому, як маля швидко заспокоюється, коли його беруть на руки або 
коли почує знайомий голос. 

Згадайте, скільки часу пройшло від попереднього годування: якщо 
понад дві години, тоді голод — дуже ймовірна причина плачу. Треба 
враховувати також апетит дитини (його показником є інтенсивність 
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смоктання) і те, скільки дитина з’їла в попереднє годування. Перш ніж 
заплакати від голоду, більшість дітей показують, що вони зголодніли: 
відкривають і закривають рот, прицмокують, розплющують очі або 
повертають голову, причому тягнуться ротом до вас. 

Заважати заснути маляті може багато що: перегрівання або інший 
дискомфорт, біль, занадто голосні звуки або дуже яскраве світло. Іноді 
гойдання і спів не дають дитині заснути, а от укладання спати після 
їжі може допомогти. Якщо дитина вередує, дригає ніжками і ручка-
ми, то швидше за все ви поспішили з укладанням.

Привіт, маля! / Плач

Причин для дискомфорту може бути чимало, але
    майже всі їх можна розпізнати за зовнішніми 

   ознаками. Можливо, маляті треба змінити 
  підгузок. Або спекотно чи, навпаки, холодно;  
  свербить укус комара чи висипання; незручно 

вклали; не дихає носик через нежить.

Дитина плаче, а ви не можете знайти причину: її не втішає спілку-
вання та їжа, нібито ніщо не спричиняє дискомфорт… Можливо, 
цього разу дитина плаче через біль.

Біль — супутник багатьох хвороб, та все ж зауважте, що переважна 
більшість захворювань має ще й інші прояви, крім плачу. Джерела-
ми болю найчастіше бувають шкіра та кишечник.

Для початку виміряйте температуру тіла маляти. Якщо дитина плаче 
кілька годин поспіль, зверніться до сімейної сестри або лікаря/-ки! 

Звертайте увагу на незвичні ритми та звуки плачу дитини. Ніхто не 
знає вашу дитину краще, ніж ви, тож якщо в її плачі щось здається 
незвичним і непокоїть вас — порадьтеся з лікарем/-кою. 
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Шкірні проблеми
Вони можуть спричиняти як дискомфорт, так і біль, а також бути 
ознакою хвороби (наприклад, висипання, дерматити, попрілості, 
тріщинки). Будь-які проблеми зі шкірою легко виявити, оглянувши 
дитину. Можливо, ніжну шкіру немовляти натирає і пошкоджує одяг 
або підгузок.

Вушний біль як прояв отиту
Отит часом важко діагностувати, однак зауважте, що отит украй 
рідко з’являється сам по собі: йому зазвичай передує нежить або інші 
захворювання (наприклад, кір, грип). 

Біль при сечовиділенні у хлопчиків
Можливий у разі запалення крайньої плоті. Дитина пронизливо пла-
че, стихаючи після того, як вдається помочитися. Обов’язково звер-
ніться до лікаря/-ки!

Закреп
Труднощі з випорожненням кишечника — часта причина плачу. 
Ось ознаки закрепу: дитина довго (довше, ніж це їй властиво) не ви- 
порожнювалася; здуття животика; часте відходження газів; дитина,
плачучи, піджимає ніжки до живота. Як діяти в цій ситуації, читай-
те на стор. 152 у розділі «Здоров’я». 

Кольки, або «фіолетовий плач»
У більшості загалом здорових дітей трапляється період, коли вони 
гірко плачуть без очевидної причини. Цей період зазвичай назива-
ють «кольками», а також відносно недавно з’явився інший термін —  
«фіолетовий плач». Його запропонував експерт із дитячого плачу 
Рональд Барр. Досі достеменно невідомо, що саме викликає кольки 
(«фіолетовий плач») і чи насправді в дітей щось болить.

Проте відомо те, що кольки можна вважати нормальним періодом 
у розвитку дитини. Зазвичай цей період починається у два тижні 
від народження, досягає піку в 2 місяці й триває до 3–5 місяців. Плач 
може різко виникнути і зникнути без видимої причини, і хоч як ви 
не намагаєтеся заспокоїти маля, дитина не припиняє плакати. Час- 

Привіт, маля! / Плач
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то плач починається в пообідню пору або ввечері. Ці напади повто-
рюються мінімум тричі на тиждень, і кожен з них триває в серед-
ньому три години і більше. До того ж маля може мати такий вигляд, 
ніби в нього щось болить. 

У період «фіолетового плачу» завдання батьків — передусім переко-
натися, що це саме такий період й інших причин для плачу немає, 
звернувшись до сімейних лікаря або лікарки. Якщо ви маєте справу 
саме з кольками, а не чимось іншим, то, на жаль, усе, що можна зро-
бити, — це терпіти й чекати. 

Догляд за дитиною, що страждає на кольки («фіолетовий плач»), — 
дуже складне завдання. Саме тому в цей час вам потрібно подбати і  
про себе, щоб пережити цей період із найменшими моральними втра-
тами. Можна також нагадувати собі, що ви не в змозі контролювати 
деякі речі й причиною плачу є не ваші дії.

Плач під час грудного годування
Деякі діти плачуть і мають неспокійний вигляд під час годування, а 
також можуть узагалі відмовлятися від їжі, зробивши кілька ковтків. 
Тож дитина плакатиме через голод. Є назва для такої поведінки — 
«страйк під грудьми», яка вказує, що дитині щось заважає їсти. Варто 
з’ясувати, що саме, адже допоки проблему не буде подолано, вона 
загрожує стресом і для дитини, і для батьків. Про можливі причини 
«страйку під грудьми» читайте у розділі «Годування» на стор. 217.

Звертайте увагу на закономірності
Корисно записувати, як часто і в який час дитина плаче — наприк-
лад, після годування або ввечері. Це може допомогти сімейній сест- 
рі або лікарю/-ці діагностувати проблему. Окрім того, ведення запи-
сів допоможе визначити час, коли вам знадобиться підтримка. 

Ви також можете внести зміни в режим дня. Наприклад, якщо дити-
на більше плаче в другій половині дня, а ви зазвичай гуляєте вранці, 
спробуйте гуляти в другій половині дня.

Привіт, маля! / Плач
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Невтішний плач із невідомої причини
Звісно, може бути й так, що ані лікар/-ка, ані ви не можете визначити 
причину плачу. Або ви знаєте причину, але не маєте змоги допомогти, 
як у випадку з кольками. Тоді спробуйте такі способи розваги й відво-
лікання:

Якщо ви годуєте грудьми, прикладіть дитину і дозвольте  
трохи посмоктати.

Тримайте дитину на руках. Плавно рухайтеся кімнатою, 
розгойдуйтеся і пританцьовуйте, говоріть із дитиною, грайтеся.

Гойдайте дитину вперед і назад у колясці або підіть із нею  
на прогулянку. 

Розважте дитину різними звуками: музикою, брязкальцем, співом. 
Знайдіть щось, на що цікаво дивитися: наприклад, мобіль над ліжеч-
ком. Але не показуйте маляті мультиків! Пам’ятайте, що дітям до 
двох років не рекомендовано переглядати жодних відео на екрані.

Інтенсивно й ритмічно погладжуйте спинку дитини, притискаючи 
її до себе або поклавши собі на коліна обличчям униз. Можна 
роздягнути маля і зробити енергійний масаж із використанням 
дитячої олійки. Під час масажу лагідно розмовляйте з дитиною. 
Переконайтеся, що у кімнаті досить тепло. 

Тепла ванна здатна відразу заспокоїти деяких малюків, хоча інші 
можуть заплакати ще сильніше. Але спробувати варто. 

Як упоратися із сильним плачем дитини
Іноді ви можете почуватися настільки розлюченими і втомленими, 
що, здається, більше не витримаєте. Це трапляється з багатьма бать-
ками, тож не соромтеся звертатися по допомогу. 

Впоратися з постійно сумною і тривожною дитиною справді важко.
Потрібно, щоб хтось хоч іноді допомагав вам, даючи змогу відпочити. 
Якщо це неможливо, покладіть дитину в ліжечко або коляску, пере-
конайтеся, що вона в безпеці, зачиніть двері, підіть в іншу кімнату 

Привіт, маля! / Плач
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і займіться тим, що вам допомагає зняти стрес, щоб трохи заспокої-
тися. Встановіть ліміт часу, наприклад, не більше 10 хвилин, а потім 
поверніться до дитини. 

Пам’ятайте: важкі часи завжди минають. Дитина почне більше ціка-
витися тим, хто і що її оточує, і гіркий плач швидше за все залиши-
ться у минулому.

Шкіра немовляти — набагато тонша й чутливіша 
за шкіру дорослого. Тому зверніть увагу на жорсткі 
шви та ті деталі конструкції одягу, які можуть 
натирати, пошкоджуючи шкіру. Так само занадто 
жорсткою може бути сама тканина. Тож найопти-
мальніше вибрати трикотаж із чистої бавовни.

Привіт, маля! / Плач

Які саме предмети одягу вибрати для своєї дитини і скільки — зале-
жить від смаку та бюджету кожної родини. Головне — дотримуватися 
принципів правильного і безпечного одягання. І перше серед них: 
запобігайте перегріванню від надміру одягу в теплу погоду та дотри-
муйтеся терморежиму в холодну пору. Надмірне кутання, коли на 
вулиці або вдома тепло, може призвести до ризикованих станів.

Як вибирати одяг
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Зверніть увагу 
на конструкцію одягу!

Одяг маляти має бути зручним не лише для нього, а й для тих, хто 
доглядає за ним. Тож вибирайте одяг, який зможете без проблем 
зняти з малюка (неважливо, чи це шапочка, чи трико або штанці), 
коли він спить.

Повзунки, комбінезончики та все інше, подібне до штанців, 
повинні мати спеціальні застібки (наприклад, кнопки), які 
дозволяють змінити підгузок, не роздягаючи маля повністю. 

Голова має легко проходити в отвір одягу. Його можна збільшити   
за допомогою кнопок, липучок тощо.

Застібки повинні бути спереду, адже 
до року дитина спить на спині.

Стрічки, пояски й мотузочки небезпечні для 
маляти, оскільки можуть спричинити удушення. 

Рукава верхнього одягу мають бути широкими, щоб 
за потреби туди могла потрапити рука дорослої людини 
(дістати, витягнути або підправити).

Одяг має нещільно прилягати і «дихати». Саме тому буде непогано, 
якщо ви купите одяг більшого розміру, «на виріст» (наприклад, на роз-
мір або два більше): це дасть змогу вам заощадити, а маляті — спати 
в комфорті і добре розвиватися. Крім цього, дитині також треба давати 
змогу побути голенькою.  

Привіт, маля! / Одяг і взуття
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Прання і прасування
Усе, що можна не прати, не потрібно прати, а те, що може 
бути одноразовим, нехай буде одноразовим. Адже най-
головніше зараз, окрім здоров’я і безпеки маляти, — це 
ви, у яких має бути час на відновлення і сон.

Привіт, маля! / Одяг і взуття

Пам’ятайте: залишки мийних засобів набагато гірше впливають на 
дитячу шкіру, ніж будь-який побутовий бруд! Саме тому незалежно  
від якості пральних порошків практикуйте подвійне чи навіть по-
трійне полоскання.

Стерилізація дитячих речей за допомогою прасування може бути пот-
рібною лише в разі певних проблем зі шкірою — тоді прасування вам 
порадить педіатр. Здоровому маляті випрасуваний одяг не потрібний. 
Стерилізований одяг для нього може бути навіть шкідливим, оскільки 
на етапі формування імунної системи необхідний постійний контакт 
із мікробами, зокрема через шкіру. 

Взуття 
Гарна ідея — тримати ніжки немовляти якомога вільнішими. Коли 
дитина народжується, її кістки ще м’які. Якщо занадто стиснути їх 
взуттям або шкарпетками, вони не зможуть вирости правильно. 

Справжнє взуття знадобиться вашій дитині, коли вона почне ходити, 
але тільки на вулиці, принаймні перший час. Перше взуття маляти 
має бути легким і гнучким, з підошвою, що не ковзає, а також із устіл-
ками довжиною приблизно на 1 см більшою, ніж його стопа.
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Купувати дитячу ванночку немає потреби. Адже в майбутньому у 
великій ванні й під вашим наглядом маля почуватиметься чудово.

За нормальних умов і належного догляду за новонародженим (чисте 
прохолодне вологе повітря, недопущення перегрівання, обумовленого 
надлишком одягу) пупкова ранка повністю заживає до 10–14-х днів 
життя. До цього моменту загальні ванни дитині не потрібні. Гігієна 
тіла підтримується обробкою шкіри дитини ватою або ватними дис-
ками, змоченими у теплій воді, або дитячими гігієнічними сервет-
ками. За відсутності перегрівання виділення шкіри незначні, тому в 
перших два тижні життя без мила взагалі можна (і бажано) обійтися. 

«Миємо ніс і хвіст»
Хоч у загальних ваннах потреби поки немає, обличчя, шию, ручки і 
пахову ділянку немовляти потрібно протирати щодня. Цей процес 
ще називають «мити ніс і хвіст». Для цього виберіть час, коли дитина 
не спить і перебуває в гарному настрої. Забезпечте тепло в кімнаті.

Підготуйте все заздалегідь. Вам знадобиться миска, тепла вода, руш-
ник, вата, чистий підгузок і (за потреби) чистий одяг.

Тримайте дитину на колінах або покладіть її на килимок для 
перевдягання. Зніміть із неї весь одяг, окрім сорочечки 
і підгузка. Загорніть дитину в рушник.

Намочіть водою вату (вона не повинна бути занадто мокрою) 
й акуратно протріть нею навколо очей дитини від носа до 
зовнішнього кута ока, використовуючи чистий шматочок 
вати для кожного ока, щоб не занести в очі слиз або інфекції.

Крок 1.

Крок 2.
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Візьміть ще один чистий шматочок вати, щоб протерти 
навколо вух дитини (але не всередині них!). Ніколи не 
користуйтеся ватними паличками для очищення вушного 
каналу. Вимийте в такий же спосіб обличчя дитини, шию, 
ручки й акуратно промокніть рушником (але не витирайте).

Зніміть підгузок і вимийте пахову ділянку дитини чистою 
змоченою у теплій воді ватою. Ретельно промокніть дитину, 
зокрема шкірні складки, та одягніть чистий підгузок.

Крок 4.

Розмовляйте з дитиною під час миття — це допоможе їй розслаби-
тися. Що більше маля чує ваш голос, то швидше звикає слухати вас 
і починає розуміти, що ви говорите.

Пупкова ранка
Догляд за пупковою ранкою не передбачає використання будь-яких 
ліків. Для цього змочіть ватний диск теплою мильною водою та аку-
ратно протріть ним пупок кілька разів. Повторіть процедуру з вико-
ристанням вологого ватного диска, але вже без мила. Робити це по-
трібно один, максимум два рази на день. 

Зверніть увагу! Потрібно робити все, щоб пупкова ранка якомога дов-
ше залишалася відкритою для доступу повітря. Не варто закрива-
ти її бинтом або пластиром, а також стежте за тим, щоб підгузок не 
накривав пупок. Пам’ятайте: залишок пуповини має відпасти само-
стійно —  не потрібно за нього тягти чи смикати! 

Крок 3.

Привіт, маля! / Гігієна перших днів
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Інформацію про ці оздоровчо-гігієнічні процедури невипадково роз-
ташовано в такому порядку. Масаж і гімнастика регулюють тонус різ-
них груп м’язів, розігрівають їх, пожвавлюють кровообіг, сприяють 
еластичності зв’язок і рухливості суглобів. Усе це готує дитину до 
руху. Купання у великій ванні — не лише гігієнічний, а й «спортивно-
оздоровчий» захід: маля має змогу рухати ручками й ніжками, а про-
холодна вода стимулює бути активнішим і загартовує.

Масаж 
Закінчувати спеціальні курси для цього не потрібно. Головне — зро-
зуміти принципи, а також те, що не надто добрий масаж для маляти 
є кращим, аніж його відсутність. Варто дотримуватися послідовності 
процедур: спочатку масаж, а потім — гімнастика.

Час, необхідний для них, — близько 
20–30 хвилин загалом (по 10–15 хвилин 
на кожну процедуру).

Отже, покладіть голу дитину на сповивальний столик. Масаж має від-
буватися в два етапи: погладжування та розминка. Починати потріб-
но з погладжувань. Водіть рукою по шкірі маляти без натискань у 
такій послідовності: ноги (стопа, гомілка, стегно), руки (кисть, перед-
пліччя, плече). Переверніть дитину на живіт і погладжуйте її сідни-
ці, спину; знову переверніть на спину і знову гладьте живіт, грудну 
клітку, шию та голову. Після цього в тій самій послідовності повто-
ріть рухи, але тепер злегка розминаючи м’язи.
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Масаж живота швидше  
за все знадобиться вам  

не лише перед купанням. 
Малюків, які ніколи не 
страждають від болю в 

животі, не буває — масаж 
у цьому випадку дуже 

швидко дає полегшення.

Поставте основу своєї 
кисті дитині на лобок, 
після чого масажуйте 

живіт круговими рухами 
чотирьох пальців правої 

руки (крім великого) за 
годинниковою стрілкою, 

тобто за напрямком 
товстого кишечника.

Гімнастика
Після масажу починайте робити гімнастику, завдання якої полягає в 
тому, щоб обережно розім’яти суглоби дитини. Послідовність дій — 
така ж сама, як і в масажі.

Однією рукою візьміться за гомілку дитини, іншою — за ступню. Поч- 
ніть акуратно покручувати її, нахиляти та згинати в різні боки. Зро- 
біть те саме з другою ніжкою. Переходьте до колінних суглобів обох  
ніг. Дії тут аналогічні: однією рукою візьміться за стегно, другою —  
за гомілку і згинайте. Зробіть те саме з колінним суглобом другої 
ніжки. Потім черга кульшових суглобів: тримайтеся обома руками 
за гомілки дитини і робіть згинальні рухи (так одночасно працюва-
тимуть колінний і кульшовий суглоби). Далі так само попрацюйте з 
суглобами рук. Коли масаж і гімнастику завершено, можна починати 
купатися.

Привіт, маля! / Масаж, гімнастика і купання 
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Купання і велика ванна
Найоптимальнішим місцем для купання і миття маляти є звичайна 
ванна, якою користуєтеся і ви. І ось чому:

Маля без обмежень може рухати руками, ногами і головою, 
витрачати більше енергії, втомлюватися, а отже, 
поліпшуватимуться його сон і апетит.

Дихальні м’язи працюють у своєму звичному режимі, але їхня 
сила збільшується, тож легені краще розправляються, а пил та 
бруд, які осідають у бронхах упродовж дня, краще виводяться 
(зауважте, що на це потрібно не менше 15 хвилин).

Тренуються усі інші м’язи, серце.

У великій ванні вода вистигає повільніше, тож не потрібно 
турбуватися про підтримання оптимальної температури.

Підготовка до купання
Ванна кімната. Якщо підлога у ванній слизька, то, щоб забезпечити 
власну стійкість (а отже, й безпеку маляти), покладіть на неї гумо-
вий килимок. Поставте стільчик, на якому ви сидітимете, поки маля 
«плаватиме». Розташуйте в полі зору годинник, щоб контролювати 
тривалість купання. У жодному разі не зачиняйте двері: різкий пе-
репад вологості, коли ви будете виносити дитину з ванної кімнати,  
не є корисним. 

Ванна. Вимийте поверхню ванни. Для цього підійде звичайна харчова 
сода. Потім добре змийте її і в перший раз вилийте у ванну два відра 
окропу.

Надалі чистити ванну можна раз на тиждень, а якщо протягом дня її 
не використовували дорослі для миття або прання, то достатньо буде 
промити її водою з душу.

Вода. Кип’ятити воду немає потреби, а якщо під час купання дитина 
трохи її ковтне, то не варто непокоїтися. Для дезінфекції та профілак-
тики дерматитів раз на тиждень можна використовувати настій чере-
ди, яка продається в аптеках. 

Привіт, маля! / Масаж, гімнастика і купання 
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Коли ж дитина досягне двомісячного віку, до води взагалі нічого не 
потрібно додавати.

Температура. Вода повинна не давати дитині розслабитися. Прохо-
лодна вода різко посилює кровообіг у м’язах, збільшує їхній тонус.  
Під її впливом активніше працює серце, у кров надходять біологіч-
но активні речовини, які стимулюють обмін речовин і підвищують 
опірність інфекціям. Вимірювати температуру води найкраще спир-
товим термометром у захисному пластмасовому корпусі. Термометр 
може знаходитися у ванні протягом усього купання, щоб ви могли 
постійно контролювати температуру води.

Саму ж воду потрібно підготувати заздалегідь, тому вона повинна бути 
на один або два градуси вищою за ту, яка є оптимальною для маляти. 
Оптимальною ж для початку купання вважають температуру 33–34°С. 
Зауважте, що перше купання у великій ванній можна проводити після 
заживання пупкової ранки, тобто через 10–14 днів після народження. 

І… найкраще купатися щодня!

На дорослу ванну візьміть 1 стакан 
трави череди, залийте її 1 літром 
окропу і настоюйте під кришкою 
3–4 години. Через марлю влийте 
рідину у ванну. 

Привіт, маля! / Масаж, гімнастика і купання 

Для того, щоб купання приносило користь, 
ви маєте домогтися активності маляти  
у ванні. Тому поступово, мірою звикання 
дитини до процесу, варто знижувати 
температуру води. Можна починати з 34 °С 
і за два–три дні зменшити стартову температуру на 1 °С. Кожне немо-
вля має властиві лише йому особливості терморегуляції, тому перед-
бачити мінімальну температуру води просто неможливо: хтось усмі-
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хається при 23 °С, а хтось кричить і при 30 °С. Буває, що маля погано 
переносить саме контраст температур: повітря і води, в яку його за-
нурюють. У такому випадку підготуйте воду вищої температури, 
а під час купання поступово знижуйте її, наприклад, за допомогою 
невеличкої цівки холодної води.

Тривалість купання і температура води 

Наведені орієнтири є умовними. Якщо малюк в два місяці спокійно 
плаває за температури води 24 °С — це дуже добре! Також якщо ди-
тині подобається купатися, якщо вона не плаче і не тривожиться, то 
купатися можна і довше, ніж вказано вище.  

Час купання. Ідеально це робити перед останнім 
годуванням, тобто між 23 і 24 годиною. Дитина 
втомиться, трохи змерзне, дуже зголодніє, після 
ванни з апетитом поїсть і зможе спати 
не прокидаючись 5–6 годин.

На початку 
купання До місячного віку У два місяці

15 хв. 
34 °С

20–25 хв. 
30–32 °С

30 хв. 
28–30 °С

Привіт, маля! / Масаж, гімнастика і купання 
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Підтримуючи за голівку, водіть маля у воді 
від одного краю ванни до іншого.

Для такого «плавання» будуть цілком достатніми три пози. Одну 
описано вище. Друга передбачає «плавання» на животі. Для цього 
переверніть дитину: її підборіддя має опинитися між розведеними 
в сторони великим і вказівним пальцями. Третя поза — положення 
сидячи. У великій ванні дитина може сидіти від самого початку!

Немає нічого страшного і в пірнанні: у немовлят дуже сильно вираже-
ний рефлекс, що перешкоджає потраплянню води в дихальні шляхи. 
Якщо дитина протягом двох–трьох місяців не пірнає, цей рефлекс
згасає і вона може захлинутися. Проте купання у великій ванні немож-
ливе без того, щоб у якийсь момент дитина не зісковзнула з руки до-
рослого і не занурилася під воду. Це навіть добре: підхопіть її, поса-
діть, дайте покричати, відкашлятися, прочхатися. Заразом вийде 
весь пил, що накопичився у верхніх дихальних шляхах. Коли маля 
заспокоїться, продовжуйте купатися. Проте ситуація, коли батьки 
свідомо організовують пірнання, є оптимальнішою. Робити це слід 

Процес купання
Опустіть маля у воду так, щоб визирало тільки личко. Тримати дитину 
можна лише за голівку: мізинець розташуйте під шиєю, а решту паль-
ців — під потилицею. Що більше занурена голова, то краще. Нічого 
страшного не трапиться, якщо вода потрапить в очі, головне — щоб 
ніс і рот були над поверхнею. Відразу ж можна помітити, що тулуб, 
який ви зовсім не підтримуєте, на дно не опускається, а навпаки — 
спливає. А грудна клітка і живіт, як правило, виринають із води. Тому 
другою рукою потрібно регулювати занурення тулуба, щоб і грудна 
клітка, і живіт були повністю під водою. Жодної небезпеки в потрап-
лянні води у вуха немає.

Привіт, маля! / Масаж, гімнастика і купання 

у положенні на животі. Голосно скажіть дитині: 
«Пірнай!» Занурте її на кілька секунд під воду. 
У маляти дуже швидко виробиться умовний реф-
лекс, і одного тільки цього слова буде достатньо, 
щоб дитина самостійно затримувала дихання. 
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Трапляється, що без очевидних причин маля під час купання постій-
но кричить. Спробуйте пошукати оптимальні саме для нього умови.

Змініть час доби. Купайтеся, наприклад, не пізно ввечері, 
а раніше. Можна купатися вранці чи вдень. 

Змініть час відповідно до годування. Купайтеся, наприклад, 
не за годину до їжі, а через годину після.

Поекспериментуйте з температурою води: як правило, потрібно 
зробити її теплішою.

Спробуйте спільне купання з мамою, батьком або тим, хто 
опікується малям. 

До речі, влітку купання у ванні не лише загартовує, а й рятує дитину 
від перегрівання. Якщо маля страждає від спеки, то після нетрива-
лого (10–15 хв.) перебування в прохолодній воді воно добре спатиме  
і краще їстиме. 

Зверніть увагу на те, що незалежно від віку варто періодично суміща-
ти купання з миттям. Для грудного немовляти одного разу в два–три 
тижні цілком достатньо, а тому, хто вже повзає, можливо, потрібно 
митися через день.

Якщо у вас немає великої ванни
У такому разі доведеться купити спеціальну дитячу ванночку, краще 
пластмасову: вона легша і дешевша. Кімната для купання значення не 
має. Головне, щоб там було чисте і прохолодне повітря. Намагайтеся 
набирати у ванночку якомога більше води, щоб повністю занурювати 
грудну клітку дитини. Маленька ванночка обмежує активні рухи ди-
тини, тому маля не зможе зберігати тепло й довго перебувати у воді. 

Принципи і правила купання незмінні: кип’ятити воду не потрібно; 
вуха мочити можна; якщо маля задоволене і добре себе поводить, не 
поспішайте його виймати з води. Немає потреби доливати теплу воду. 
До того ж можна перевернути маля на животик і дати змогу пірнути. 
Правила виймання з ванночки і подальших гігієнічних процедур — 
такі самі, як і у випадку великої ванни. 

Привіт, маля! / Масаж, гімнастика і купання 
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Після купання
Вийміть попід пахви дитину з води, накиньте їй на голову велику 
пелюшку — таку, щоб мати змогу загорнути дитину в неї повністю —  
і в такому вигляді, не витираючи, віднесіть до сповивального столи-
ка. Дитині буде дещо некомфортно, адже вона мокра і вже в іншому 
приміщенні. Проте це потрібно зробити, тому що саме такі дрібнич-
ки й загартовують. 

На столику промокніть шкіру маляти (але не витирайте!). Після цього 
шкіру варто обробити. Візьміть дитячу олійку (поради щодо косметики 
для немовлят читайте у розділі «Здоров’я», стор. 136). Змочіть нею ватку 
і протріть усі складочки шкіри. Це варто робити лише тоді, коли на 
шкірі немає ушкоджень. Якщо дитину щодня купати, одягати не 
занадто тепло і стежити за температурним режимом у кімнаті, то їх 
не повинно  бути. За наявності попрілостей застосуйте присипки. 

Хлопчикам не забудьте змастити складку шкіри під мошонкою, а в 
дівчаток протріть ваткою, змоченою водою (краще кип’яченою), про-
межину (напрямок рухів: від лобка до попи — і не інакше!).

Якщо вже час, підстрижіть нігті. 

Тепер маля можна одягти. Залишилося подбати про вушка. Зробіть 
із ватки тампон. Тонкий його кінчик вставте у вушко: гігроскопічна 
вата вбере залишки води. Видаляти ватку не треба до повного виси-
хання голівки, тобто години дві–три. Якщо вата випадає, надягніть 
малюку тонку шапочку. 
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Зверніть увагу! У жодному разі 
не виконуйте ці дії ватними паличками! 
Чистити вуха ними також не можна! 

З носом — незалежно від того, пірнало маля чи ні — нічого робити не 
потрібно. Якщо дитина пірнала і чхала — добре, якщо ні — наступ-
ного дня можна попірнати і прочхатися, щоб ніс звільнився. 

Перед годуванням поносіть маля 15–20 хвилин у вертикальному поло-
женні, щоб шлунок швидше звільнився від води, яку дитина могла 
ковтнути. Щоправда, бувають настільки активні плавці та плавчині, 
що після купання не мають сили на їжу. У такому разі дайте дитині 
поспати. Швидше за все маля прокинеться за півтори–дві години, ду-
же добре поїсть і надовго засне. Таку дитину краще купати між 21–22 
годинами, щоб опівночі вся родина могла вийти на режим спокійно-
го нічного сну. 

Маля вже сидить: як купатися? 
Змініть процедуру купання у такий спосіб, щоб більшість часу дитина 
могла сидіти. На дно ванни обов’язково покладіть гумовий килимок: 
це найважливіше правило безпеки. Наберіть у ванну води, щоб вона 
покривала пупок дитини, що сидить. Накидайте у воду іграшки. Всі-
ляко заохочуйте активні ігри, бризкання, повзання, а також стежте 
за тим, щоб частини тіла, не занурені у воду, постійно намокали. Для 
цього маля має повзати або ви повинні обливати його. Саме це — намо-
кання-висихання і відносно висока швидкість охолодження води —
створює передумови для активних енерговитрат і прекрасно загар-
товує немовля, змушуючи його організм пристосовуватися до мінли-
вих умов. Алгоритм дій після такого купання не змінюється: промо-
кання-висушування, гігієнічна обробка шкіри, теплий одяг, ситна їжа, 
прохолодна спальня і міцний сон.

Привіт, маля! / Масаж, гімнастика і купання 
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Доросла людина, яка займається гігієною маляти, має передусім по-
дбати про гігієну власних рук і нігтів. Проводити гігієнічні проце-
дури краще тоді, коли маля в гарному настрої, не сонне й не голодне. 

Усі косметичні засоби, які контактують зі шкірою дитини, — мило, 
шампуні, креми — мають бути сертифіковані для використання діть-
ми до одного року. Мило повинно бути лише рідким. Дерматологи 
радять кожен новий засіб уперше випробувати лише на невеликій 
ділянці шкіри, щоб попередити можливі алергічні реакції. Деталь-
ніше про небезпечні речовини, які можуть міститися в косметиці, чи-
тайте на стор. 136–137.

Як часто треба дитині 
митися з милом
У перші місяці життя дитина, яка ще не пересувається самостійно, не 
потребує щоденного миття з милом. У більшості випадків цілком до-
статньо теплої води. Мило «сушить» і може викликати подразнення 
чутливої дитячої шкіри. Також мило знищує мікробів, але постійний 
контакт із ними, зокрема через шкіру, потрібний для формування 
імунної системи. Для рутинної особистої гігієни маляти достатньо 
використовувати мило один раз на 5–7 днів. Мило потрібно завжди 
дуже ретельно змивати.



60

Навчайте дитину мити руки
Потрібно мити з милом ручки маляти, коли збираєтеся дати йому 
їжу, яку беруть руками. Почніть вчити дитину мити руки самостійно 
і правильно вже з першого року життя, так само, як і чистити зуби, — 
на власному прикладі. Звісно, спочатку ефекту від миття буде не дуже 
багато, але головне — формування звички. Наприклад, ми знаємо, що
милити руки потрібно не менше 20 секунд, 
тож замість того, щоб рахувати, можна 
проспівати якусь пісеньку, що триває 
стільки ж. Ви можете скласти власну 
«рукомийну» пісеньку і перетворити 
миття рук на розвивальну гру.

Привіт, маля! / Інші гігієнічні процедури 

Як часто мити волосся
Сальні залози немовлят до шести місяців малоактивні, а волоссячка 
ще зовсім небагато. Тож до пів року мити його шампунем варто не час-
тіше, ніж один раз на 7–10 днів. А от уже з шести місяців можна мити 
волосся з шампунем частіше: раз на 3–5 днів.

Догляд за нігтями
Дуже бажано, щоб у маляти були свої особисті 
манікюрні ножиці — невеликі, гострі, але 
з безпечними закругленими кінчиками. 

Перед початком використання ножиці 
бажано простерилізувати — опустити їхні 
леза на 5 хвилин в окріп. Надалі можна перед 
обрізанням нігтів протирати їх засобом для 
дезінфекції, хоча достатньо буде й просто 
споліскувати мильною водою.
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Нігті на ручках обрізають по колу, а на ніжках — по прямій. Краще 
стригти їх частіше, але не дуже коротко: що коротші нігті, то більша 
небезпека задирок і так званих врослих нігтів. 

Догляд за вухами
Ретельного щоденного чищення вух малята не потребують. А чистити 
вуха «всередині», тобто слуховий канал, не можна взагалі! Передусім 
тому, що такими діями легко пошкодити шкіру та барабанну пере-
тинку. До того ж вушна сірка — це не бруд, який потрібно видаляти, 
а речовина, яка захищає вуха. Все, що ви можете зробити, — це при-
брати сірку, яка вже вийшла з каналу у вушну раковину (тобто ту, яку 
ви добре бачите), а також акуратно протерти її саму. Це зручно робити 
після купання. 

Привіт, маля! / Інші гігієнічні процедури

Інтимна гігієна 
Якоїсь особливої уваги статевим органам немовлят приділяти не по-
трібно, ба більше, саме «особлива увага» може зашкодити. Мити ста-
теві органи треба так само, як інші частини тіла, тобто теплою водою 
і лише зрідка милом. Категорично не можна намагатися відтягнути 
крайню плоть пеніса у хлопчиків. Так само категорично не можна на-
магатися помити «піхву зсередини» у дівчат. 

Варто знати ще кілька деталей про гігієну дівчат. Для миття їхніх 
зовнішніх статевих органів потрібно використовувати спеціальне 
мило з нейтральним pH. До того ж після кожної дефекації краще не 
просто витирати, а промивати відповідні місця теплою водою. На-
прямок миття — спереду назад. Також для дівчат важливий крій 
трусиків у тих випадках, коли вони граються на відкритому повітрі 
(наприклад, у пісочниці): рекомендовано одягати трусики-шорти.

Використовуйте змочені у теплій воді шматочок вати 
або спеціальні дитячі вушні палички з обмежувачем: 
для кожного вуха — свій тампон або паличка. В жод-
ному разі не можна використовувати олію для проти-
рання! Протріть вологою ватою також і за вушками. 
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Який вигляд повинен мати кал дитини
Спочатку в дитини буде зеленкувато-чорний, схожий на дьоготь, кал 
(так званий меконій). На третій день він змінюється на більш рідкий, 
зеленуватого кольору, і легше відпирається.

Із четвертого дня і протягом перших двох тижнів у дитини кал жовто-
го кольору мінімум двічі на день. Його кількість має бути більша, ніж 
монета номіналом 50 копійок. 

Кал дітей на грудному вигодовуванні рідкий і не має сильного запаху.

Якщо діти під час дефекації напружуються або навіть плачуть, це не 
повинно викликати занепокоєння. У дитини немає закрепу, коли кал 
м’який, але вона випорожнюється раз на кілька днів.

Чи це нормально, що кал дитини змінюється?
Кал дитини може змінюватися з дня на день, від годування до году-
вання. Але якщо ви помітили будь-які різкі зміни, наприклад, силь-
ний неприємний запах, рідку або, навпаки, більш тверду консистен-
цію, особливо якщо є домішки крові, потрібно звернутися до лікаря/-ки. 
Дуже світлий кал може бути ознакою жовтяниці.
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Як часто дитина повинна випорожнюватися
Деякі діти бруднять підгузок під час кожного годування або відразу 
після нього. Водночас у інших дітей, особливо тих, які на грудному 
вигодовуванні, спорожнення кишечника може не відбуватися кілька 
днів, навіть тиждень.

Сечовиділення
Орієнтовні норми частоти сечовиділення на добу:

Привіт, маля! / Пі-пі-ка-ка

Нечасте сечовиділення зазвичай є ознакою нестачі рідини в організмі 
(зневоднення). Відсутність сечі понад 3 години повинна вас насторо-
жити: перевірте, чи достатньо рідини вживає дитина. Якщо сечі немає 
вже 6 годин — невідкладно зверніться до лікаря/-ки.

Як правило, урина здорового маляти має напівпрозорий жовтий колір. 
Якщо виділення стають яскраво-жовтими, морквяними, темними, це 
може сигналізувати про зневоднення або про іншу серйозну проблему. 
Якщо в сечі є сліди крові, потрібно негайно звернутися до лікаря/-ки. 

Як вибрати перший підгузок
Передусім звертайте увагу на такі характеристики: 

Здатність до поглинання. Гарний підгузок надійно утримує вологу, 
запобігаючи її контакту зі шкірою, допомагає захистити її від 
подразнення, висипання та попрілостей.
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М’якість та еластичність. Завдяки м’яким матеріалам (таким як 
бавовна) і бічним сторонам, що тягнуться, підгузки захищають 
ніжну шкіру дитини та набувають форми її тіла.

Індикатор вологи. Спеціальна смужка, що змінює колір із жовтого 
на синій, підказує в такий спосіб, коли потрібно змінити підгузок.

Спеціальна форма для новонароджених. Виріз у передній частині 
підгузка дає можливість пупковій рані «дихати» та залишатися 
сухою, завдяки чому пупок краще загоюється.

Привіт, маля! / Пі-пі-ка-ка 

Скільки підгузків знадобиться
Немовлятам потрібно змінювати підгузок 10–12 разів на добу, трохи 
старшим дітям — принаймні 6–8 разів. Новонароджені швидко зро-
стають, тому найменший розмір зазвичай використовується лише 
кілька тижнів.

Як змінити підгузок
Спочатку ви можете стикнутися з деякими труднощами під час змі-
нення підгузка. Та добре зрозумівши особливості, ви зможете забез-
печити маляті сухість і комфорт, тож дитина завжди буде готова ра-
дісно гратися і спокійно спати.

Вам знадобиться багато вати і миска чистої води або дитячий лосьйон. 
Можна використовувати і серветки для немовлят. 

Зніміть використаний підгузок, очистьте складки шкіри малюка. 
Завжди витирайте в напрямку до сідниць.

Обережно підніміть малюка за гомілки і підкладіть під нього 
чистий підгузок. Кольоровий малюнок має бути спереду.

Застібніть підгузок і поправте еластичні застібки так, щоб 
підгузок не був занадто тісний або занадто вільний. Між підгузком 
і животиком має бути достатньо місця для двох пальців дорослого. 
Якщо підгузок часто протікає, можливо, настав час 
використовувати більший розмір.
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Правила змінення 
одноразових підгузків
Змінювати підгузок потрібно якомога швидше після забруднення. Це 
дасть змогу не лише запобігти виникненню попрілостей, а й уникну-
ти смороду. Запам’ятайте чотири стандартні ситуації, у яких слід змі-
нювати одноразові підгузки:

Гуляти на свіжому повітрі корисно і вам, і дитині. Дитина готова вихо-
дити на вулицю, головне — щоб ви самі почувалися достатньо добре 
для прогулянки. Навіть на третій день життя вже можна погуляти 
хвилин 15–20. Поступово збільшуючи частоту й тривалість гуляння, 
постарайтеся зробити так, щоб малюк проводив на свіжому повітрі 
якомога більше часу (наприклад, вкладайте маля спати на балконі). 
Якщо ж  через погодні умови або погане самопочуття ви пропускаєте 
прогулянку, не переймайтеся — погуляєте наступного разу.

щойно виявили факт дефекації;

волога шкіра під підгузком;

з моменту зміни підгузка минуло понад 
3–4 години, при цьому ані ви, ані дитина не 
спите (така ситуація, як правило, виникає без-
посередньо перед годуванням або після нього);

найближчим часом у вас не буде змоги (сил, 
бажання) змінювати підгузок: ви вкладаєтеся спати, збираєтеся 
на прогулянку, плануєте поїздку в міському транспорті.

Зверніть увагу! Не забувайте мити руки перед та після зміни підгузка, 
як і перед будь-якими іншими діями, щоб уникнути інфекції.
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Одягаючи дитину на прогулянку, зважайте на погоду. Найчастіше 
батьки кутають дітей, оскільки дуже переживають, що ті змерзнуть. 
Спостерігайте за немовлям: зазвичай діти вередують, коли їм жарко. 
Якщо ви помічаєте, що після прогулянки маля спітніло і розчервоні-
лося, наступного разу обмежте кількість одягу.

Зайшовши під час прогулянки з дитиною в тепле місце, розкрийте її 
або звільніть від зайвого одягу, навіть якщо вона спить.

Гуляючи в спекотну погоду, оберігайте маля від прямих сонячних про-
менів. Шкіра в немовлят тонша й ніжніша, ніж у дорослих, і вона ще 
не здатна виробляти пігмент меланін у потрібній кількості. Детальні-
ше про захист від сонця читайте на стор. 254–256 у розділі «Безпека».

Привіт, маля! / Прогулянки
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На відміну від дорослих немовлята не втрачають жодної хвилини — 
вони постійно ростуть і розвиваються. Ці зміни можуть здаватися по-
вільними чи малопомітними, однак саме в ранньому віці закладається 
фундамент фізичних, психологічних та соціальних якостей і навичок 
людини. Тому так важливо, щоб дитину оточували дбайливі та обізна-
ні дорослі, які допоможуть їй розвиватися якнайкраще.

У власному темпі
У перший рік життя лікарі й батьки пильно відстежують розвиток ди-
тини за багатьма критеріями: зріст, вага, рефлекси, реакція на світло 
та звуки, рухові можливості та здатність спілкуватися. 

Як правило, діти проходять однаковий шлях у певному віковому про-
міжку. Але пам’ятайте, що кожна маленька людина — особлива і нас-
правді розвивається у власному темпі. І цілком нормально, що один 
малюк піде у дев’ять місяців, а інший — пізніше, у когось перший зуб 
з’явиться у пів року, а в когось — ні.  

Але знати про розвивальні можливості та уміння дитини відповідно 
до віку дуже важливо, щоб:  

створити для дитини безпечні умови;

сприяти її розвиткові;

розуміти її поведінку;

помітити особливості розвитку,  
які вимагають професійної уваги;

отримувати задоволення від піклування.
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Мова любові й турботи
Головний принцип догляду за дитиною — це створення безпечних 
умов, у яких вона буде почуватися улюбленою та захищеною. Безпеці 
та догляду за немовлятами присвячено багато книжок, а от про почут-
тя дитини зазвичай говорять недостатньо. 

В усіх людей (і немовлята — не виняток) відчуття захищеності та без-
пеки залежить від того, наскільки задоволені їхні потреби. Відмінність 
полягає лише в тому, що малята не можуть впоратися без дорослих.  

У новонароджених потреб не так багато — це їжа, одяг за погодою, 
свіже повітря, відсутність болю, ніжні дотики та лагідні голоси. І коли 
щось не так, вони повідомляють про це плачем: від народження — це 
єдиний доступний для них спосіб комунікації. Діти ніколи не плачуть 
«просто так». Причина завжди є — просто, можливо, ви поки що її  
не зрозуміли.

Вважається, що дитина народжується з інстинктом прив’язаності до 
дорослих, які нею опікуються, адже дорослі забезпечують виживання 
(зверніть увагу, що йдеться не лише про біологічну маму). Ланцюжок тут 
такий: дитина відчуває дискомфорт — заявляє про потребу (власне, 
плаче) — дорослі годують чи пригортають її — дитина відчуває задо-
волення, і в неї формується прив’язаність. Саме цей механізм лежить 
в основі психологічного здоров’я та благополуччя 
дитини в майбутньому. І саме тому люди, які 
опікуються малям із перших днів, які його 
годують, тримають на руках, пестять 
і співають колискових, мають із ним 
міцний емоційний зв’язок і стають 
орієнтиром на все життя. 

Розвиток  / Перші роки впливають на все життя

Дитина стає дорослішою, більш 
самостійною, її потреби змінюються, 
але саме через задоволення своїх 
потреб вона, як і раніше, отримує 
повідомлення:  «Ти в безпеці, тебе 
люблять, ми дбаємо про тебе, ти 
можеш зростати і навчатися». 
З цього починається довіра до 
світу і впевненість у собі. 
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Розвиток щохвилини
Малюки навчаються весь час. Якісь уміння вони опановують дуже 
швидко і без зусиль, інші доводиться відпрацьовувати. Крім того, ди-
тина, яка грається різними предметами, матиме добру координацію 
«очі» — «руки», дитина, з якою багато розмовляють, опанує мову швид-
ше, а малюк, якого хвалять за нове уміння, буде прагнути навчитися 
чогось іще. 

Певні періоди (фахівці називають їх сенситивними) є сприятливіши-
ми для набуття якихось умінь. Так, із першого року життя продук-
тивно розвиваються мовлення (до 6 років), сенсорна чутливість (до 5,5 
року), сприйняття порядку (до 3 років), відчуття самостійності (до 5 
років). Зосередьтеся на тому, щоб допомогти дитині розвивати саме 
ці навички, і пропонуйте їй посильні способи. 

Розвиток  / Перші роки впливають на все життя

Для здорового розвитку маляти потрібно 
від самого народження заохочувати його до 
фізичної активності. І головне правило тут 
таке: усе, що обмежує природні рухи — 
заважає. Сповивання, незручний одяг, 
тісний візочок, манеж, ходунки не дають 
змоги досліджувати світ довкола 
і здобувати важливі знання про нього. 

Ніколи не варто поспішати: передчасне висаджування на горщик, пе-
реміщення в ходунках замість повзання, нав’язування інтелектуаль-
ного розвитку можуть погіршувати стан здоров’я дитини, спричиня- 
ти втрату інтересу і навіть протест. Крім того, навчання — справа не-
проста. Діти швидко стомлюються, оскільки щохвилини опрацьову-
ють величезну кількість нової для них інформації. Не підганяйте їх! 

З перших днів життя найкраща розвивальна іграшка для дитини —
це… ви. Давайте маляті розглядати ваше обличчя, повертайтеся до 
нього, коли говорите. Нехай дитина бачить, що ви робите, а ви вголос 
називайте усі предмети та дії. Що більше ви говорите, співаєте та гра-
єтеся з малям від народження, то краще робите для його розвитку.  
До того ж не варто ставати заручниками індустрії іграшок. Більшість 
цікавих та корисних для маляти речей ви можете зробити своїми 
руками. І з любов’ю!
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Подалі від екранів!
Може здатися, що зарано про це говорити, але варто постійно пам’я-
тати: дітям до двох років не рекомендовано дивитися телевізор або ко-
ристуватися планшетом, смартфоном чи ноутбуком. Педіатри, педа-
гоги і психологи в один голос буквально кричать про величезну кіль-
кість проблем, пов’язаних із надлишком електронних приладів нав-
коло немовлят. Із екранами пов’язують затримки розвитку, поруше-
ння сну, надлишок ваги, психічні розлади та залежність.

Чому екран шкідливий для дітей?

Розвиток  / Перші роки впливають на все життя

Це неприродний для дитини спосіб отримувати інформацію: 
нерухомо і з поглядом в одну точку.

Діти не дізнаються про властивості предметів (вони 
не можуть на екрані їх помацати, спробувати на зуб чи 
понюхати) або, що гірше, сприймають їх хибно (наприклад, 
кинутий м’ячик не відскакує, а просто зникає з екрана).

Соціальна взаємодія з екраном неможлива, а саме вона робить 
людину людиною.

Менше спілкуються і дорослі з дітьми, а це означає, що 
в маляти менше стимуляторів для розвитку мовлення.

Неприродно часта зміна картинок на екрані призводить 
до скорочення часу, протягом якого дитина здатна тримати 
щось у фокусі уваги.
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Я росту і розвиваюся
У перший місяць життя немовля переважно спить. Усі його рухи є 
рефлекторними. Від народження маля вміє смоктати, ковтати, чхати, 
хапатися (наприклад, якщо ви вкладете палець у його долоньку, воно 
міцно вхопиться за нього). Деякі рефлекторні рухи й реакції, наприк-
лад, викидання рук, застигання та плач щоразу, як дитина чує шум, 
швидко зникають.

До того ж немовля швидко вчиться відштовхуватися ніжками й ви-
гинатися, тому вже з перших днів його не можна самого лишати там, 
звідки можна скотитися і впасти. Плачем маля повідомляє вам про 
свої потреби: зараз це єдиний доступний йому спосіб спілкування.

Наступних два місяці дитина швидко змінюватиметься. Вона ставати-
ме сильнішою, почне тримати голівку. Лежачи на животі, навчиться 
піднімати голову і верхню частину тіла. Повертатиме голову на звук, 
почне впізнавати голоси. Спостерігатиме за предметами, які руха-
ються. З часом дитина почне розрізняти обличчя. 

Тепер малюк усміхається, коли задоволений, і пожвавлюється у від-
повідь на емоційне звертання. Починає роздивлятися свої ручки, по-
троху навчається простягати їх і торкатися предметів — так розви-
вається координація між очима й руками. 



Медичний супровід
Вчасно проходити медичні огляди та дотримуватися рекомендацій ліка-
рів — ось найкраще, що ви можете зробити для власного спокою та гармо-
нійного розвитку дитини. Тож заради маляти батькам варто налагодити 
надійні та довірливі взаємини з медичними фахівцями. 

Протягом трьох днів після виписування з пологового будинку за вказаною 
вами адресою вас із малям відвідає лікар/-ка або патронажна сестра. Якщо 
цього не відбулося, ви можете самі зателефонувати в амбулаторію і пові-
домити, що очікуєте на візит. Надалі ви можете відмовитися від послуг 
державних медичних закладів, однак, будь ласка, не уникайте першої зус-
трічі з медпрацівником: відвідати вас — його/її обов’язок. 

Під час знайомства лікарка чи лікар розпитають вас про перебіг вагітності, 
зроблені в пологовому будинку щеплення, спадкові захворювання чи інші 
чинники ризику для немовляти (наприклад, шкідливі звички батьків, складні 
життєві обставини родини), оцінять стан здоров’я дитини: оглянуть очі, шкіру 
та слизові оболонки, перевірять реакції на звук та світло, пульс, м’язовий 
тонус та спонтанну рухову активність, рефлекси новонародженого, стан 
пупкової ранки, роботу кульшових суглобів, щоб виключити вивих чи дис-
плазію, наявність яєчок у калитці, вроджені особливості тощо. До того ж 
лікарі дадуть поради з грудного вигодовування, поінформують про осно-
ви догляду за немовлям, профілактику рахіту та залишать свої контакти.

Якщо впродовж перших трьох днів до вас ніхто не завітали (можливо, ви 
помилилися, вказуючи адресу), то ви можете звернутися до закладу охо-
рони здоров’я і повідомити про себе.

За прийнятою в Україні практикою, у перший 
місяць життя дитини вас повинні відвідати чотири 
рази: двічі — патронажна сестра і двічі — сімейні 
лікар або лікарка. Отже, щотижня вам хтось 
надаватиме лікарську підтримку вдома. 

З другого місяця життя дитини по медичну 
підтримку й супровід ви повинні звертатися 
самі: відвідувати в разі потреби заклад 
охорони здоров’я, де приймають педіатр 
або вузькі спеціалісти.

Розвиток  / 0—3 місяці74
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Зріст і вага 
Нормальне зростання дитини — дуже важливий показник здоров’я. 
Контроль за ним допомагає медикам визначити можливі проблеми 
зі здоров’ям ще на ранньому етапі, а також спостерігати за прогресом 
у лікуванні. Тому вага і зріст дитини, об’єм її голови регулярно переві-
ряються і порівнюються з нормами росту, розробленими Всесвітньою  
організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Важлива також індивідуальна 
динаміка зростання: якщо відбувається стрімке пришвидшення чи 
уповільнення, лікарі обов’язково звернуть на це увагу.  

Гепатит В Кашлюк, дифтерія, 
правець

Менінгококова 
інфекція типу В 

Пневмококова інфекція 

Поліомієліт Хіб-інфекція

Туберкульоз

Гарантовані державою щеплення

Рекомендовані додаткові щеплення 

Національний календар 
профілактичних щеплень
шукайте на стор. 297.

Календар рекомендованих 
додаткових щеплень 
шукайте на стор. 305.

Перша доза — в першу 
добу життя, друга — 
в два місяці

Перша доза — в два місяці; по-
дальша схема залежить від того, 
яка вакцина застосовується).

Перша доза — в два місяці

Перша доза — 
в два місяці

Перша доза — 
в два місяці

Перша доза — 
в два місяці

Ротавірусна 
інфекція

Перша доза — 
в два місяці

на 3–5 добу 
життя

Розвиток  / 0—3 місяці
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У «Додатках» на стор. 313–316 ви знайдете графіки, які показують спів-
відношення ваги до зросту та зміну окружності голови відповідно до 
віку нормами ВООЗ для оцінювання росту дітей. Пояснення, як було 
виведено ці норми та інструкція, як користуватися графіками, — на 
стор. 312. Зверніть увагу, що поняття норми — досить широке і вра-
ховує генетичні відмінності, тобто те, що діти від народження ма-
ють різну вагу й зріст. Для дівчат і хлопчиків графіки також різні.

Слух і розвиток мовлення 
Діти навчаються розуміти мову та говорити, дослухаючись до звуків 
навколо та тренуючись їх відтворювати. Це означає, що дитина з 
перших днів життя опановує мовлення, коли з нею говорять або 
співають їй.  

Саме тому слух має вирішальне значення для розвитку мовлення. Тож  
обстеження вух проводиться ще в пологовому будинку. Значні пору- 
шення слуху спостерігаються в одного–двох немовлят з тисячі. У та- 
ких випадках їх направляють до спеціалістів, які визначають подаль-
шу стратегію. Якщо проблеми зі слухом незначні, дитині просто зна- 
добиться додаткова допомога, щоб опанувати мовлення; якщо проб- 
леми серйозніші, то, можливо, маляті доведеться оволодіти іншими 
способами спілкування. Що раніше виявлені проблеми зі слухом, то 
більше шансів допомогти дитині.

Одні порушення виявляються одразу після народження, інші — з ча-
сом (вони можуть з’явитися внаслідок інфекційної хвороби), тому і 
лікарі, і батьки мають постійно спостерігати за слухом дитини в пер-
ші 12 місяців життя. 

Розвиток  / 0—3 місяці
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Як допомогти 
дитині навчитися говорити
Добре, якщо батьки й усі, хто опікується дитиною, розмовляють із 
малям, виконуючи будь-які щоденні дії. Наприклад, час купання й 
зміни підгузків чудово підходить для навчання мовлення. 

Уже протягом перших тижнів життя діти по-особливому реагують на 
дорослих, які з ними розмовляють. Змінюється характер дихання, ма-
лята роблять рухи ротом у відповідь на артикуляцію дорослого.

Намагайтеся уникати постійного фонового шуму 
(звуків телевізора, голосної музики) — він заважає 
дитині чути мовлення і вчитися говорити. 

Пам’ятайте: коли дитина тримає в роті 
соску-пустушку, вона не може вимовляти звуки 
і розвивати навички говоріння.

Трапляється, що піклувальники маляти розмовляють різними мова-
ми. Не бійтеся, це не зашкодить мовним навичкам дитини. Розмовля-
йте з нею тією мовою, якою вам комфортніше: маля пристосується.

Розвиток  / 0—3 місяці

Грудне молоко — це все, що потрібно вашій дитині 
 до шести місяців. Тіло немовляти ще не готове до 
 вживання твердої їжі. Це питання висвітлює розділ 
«Годування» цієї книги.



78

Зір немовляти
Новонароджений ще не бачить так, як дорослий. Спочатку він реа- 
гує тільки на світло: повертає очі або голову до його джерела, мру-
житься або кліпає за яскравого спалаху. Ближче до першого місяця 
маля вже може ненадовго затримувати на чомусь погляд. У наступні 
два–три місяці розвивається здатність стежити очима за предметом, 
що рухається.

Для здорового розвитку зору важливо, щоб кімната дитини була 
добре освітлена.

«Поклади мене на животик!»
Незважаючи на те, що дитина повинна спати на спині, вже від народ-
ження їй також часом потрібно полежати на животі. Кладіть маля на 
животик щодня, але тільки коли воно не спить і обов’язково під ва-
шим наглядом.

Поза на животі допоможе маляті опанувати базові рухові навички, зо-
крема перекочуватися, сидіти, повзати та розвивати моторику рук. 
Це також допомагає запобігти плагіоцефалії (тимчасовий синдром 
«скошеності черепа», або «скошеної форми голови»).

Спочатку лежати на животі можна після купання, коли дитина обси-
хає, або під час масажу. Якщо маля плаче або починає тривожитися, 
коли ви перевертаєте його на живіт:

спробуйте вкладати дитину на живіт на коротший час, але частіше;

відволікайте увагу дитини іграшками та спілкуванням;

наполегливо продовжуйте спроби! 

Розвиток  / 0—3 місяці
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Навчаюся граючись
На початку життя дитина отримує інформацію про світ передусім 
через дотик. У неї швидко розвивається слух, трохи повільніше — зір. 
Саме тому різноманітні приємні доторки, масаж та гімнастика, зву-
ки, розмови, музика є тими розвивальними забавами, яких потребує 
немовля в перші три місяці життя.

Розвиток  / 0—3 місяці

А найкраща «іграшка» для дитини — це доросла 
людина, яка любить маля. Усі основні відчуття 
розвиваються, коли дитину тримають на руках, 
пестять її, розмовляють із нею або співають їй,
а вона має змогу розглядати обличчя дорослих. 

Розвиткові зору допомагають іграшки, розташовані приблизно за  
40 см від обличчя — саме на цій відстані дитина зосереджує свою зо- 
рову увагу в перші місяці життя. Іграшки мають бути досить велики-
ми, яскравих кольорів. Їхнє положення варто регулярно змінювати, 
щоб заохотити дитину дивитися в різні боки. Брязкальця на дитячо- 
му візку та інші предмети, що висять, допоможуть розвивати коорди-
націю між руками і очима.

Приблизно з місячного віку можна починати «ігри відстеження» — 
для цього повільно рухайте іграшку або інший предмет з боку в бік. 
Зауважте, що спочатку дитина здатна стежити лише за предметом, 
який рухається в горизонтальній площині (тобто не змінює висоти 
«польоту»).
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«Щось іде не так»
Лікарі під час планових оглядів звертають увагу на всі важливі пока-
зники. Однак якщо у вас залишаються побоювання, будь ласка, поді-
літься своїми спостереженнями з медиками. Вони розвіють ваші три-
воги, а за потреби призначать додаткове обстеження чи порекомен-
дують корекційні заняття. 

Існують ознаки, які сукупно можуть свідчити про затримки розвитку 
немовляти. Їх ви можете знайти в таблиці «Червоні прапорці» для 
батьків на стор. 307–311. Ця таблиця допоможе у первинній домедич-
ній діагностиці таких затримок. Що раніше вдасться їх виявити, то 
більше можливостей буде попередити ускладнення у фізичному і 
психосоціальному розвитку дитини. 

Виявити хворобу чи інвалідність дитини — важке переживання. Од-
нак у більшості випадків раннє виявлення негараздів та фахова до-
помога дозволяють суттєво знизити, якщо не звести до нуля, вплив 
захворювання на якість життя і дитини, і її близьких. Так що сприй-
майте ситуацію не як вирок, а як виклик: ваше завдання — добитися 

Розвиток  / 0—3 місяці
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правильного діагнозу, дотримуватися рекомендацій фахівців і за-
безпечити дитині оптимальний догляд. Вас у цьому підтримають ме-
дичні працівники, близькі люди та інші батьки в схожій ситуації. 

Детальніше про раннє визначення проблем ви також можете дізна-
тися на сторінці «Раннє втручання» (http://rvua.com.ua). На сайті ви 
знайдете контактні дані центрів та спеціалістів, до яких можна 
звернутися по консультацію.

Порадьтеся з лікарем/-кою,  
якщо в три місяці маля:

не реагує на голосні звуки;
не усміхається;
не піднімає голову, коли лежить на животику;
не відстежує поглядом предмет, що рухається;
не реагує на обличчя;
не рухає ручками, не вивчає їх.

Розвиток  / 0—3 місяці
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Я росту і розвиваюся
Маля щодня стає дедалі більш активним і вимагає уваги. Після трьох 
місяців діти менше сплять удень. Відтепер важливу роль відіграє ре-
жим: добре, коли з малюком гуляють, купають його та вкладають спа-
ти в один і той самий час та за тим самим ритуалом. Це розвиває у 
нього відчуття порядку, безпеки і сприяє інтелектуальному розвит-
ку, адже формує перше уявлення про причинно-наслідкові зв’язки. 

Тепер немовлята легко прокидаються та повертають голову на звук, 
прислухаються. Їхню увагу привертають усі барвисті або рухомі пред-
мети. Вони легко знаходять обличчя, встановлюють із вами зоровий 
контакт та усміхаються у відповідь. З’являються спрямовані рухи — 
зовсім скоро вдасться вхопити іграшку. 

У цей період малюки вчаться перевертатися з живота  
на спину, а потім — і назад на живіт. Деякі з них 
лежачи на животі спираються на ручки і почи-
нають сідати. Або просто сідають за підтримки — 
 їм це дуже подобається. Проте не форсуйте  
події, намагаючись навчити сидіти дитину 
раніше, ніж вона це зробить сама. 

Пам’ятайте: сісти, підвестися та піти дитина 
має сама, тобто тоді, коли буде до цього готова.
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Настав час вивчати своє тіло: головну іграшку — ваше обличчя — 
замінюють власні пальчики. Діти можуть звести над грудьми руки 
та пильно дивитися на них. 

Маля спочатку тягнеться до предметів, а потім хапає і тримає їх, вчи-
ться перекладати з ручки в ручку. А ближче до шести місяців усе, до 
чого воно дотягнулося, буде досліджено на смак. 

Радість від нових звуків, розпізнавання своїх та чужих людей, ласка-
вих інтонацій тепер виражається емоційними вигуками та реготом. 
Мовлення складається в цілі ланцюжки мелодійного белькотіння. 
Згодом можна буде розібрати склади, вимовлені з різною інтонацією. 

Емоції стають різноманітнішими — маля по-різному реагує на зна-
йомих і незнайомих, може плакати, якщо його залишають самого у 
кімнаті, тягнеться, щоб узяли на ручки. 

У деяких малят уже в цьому віці розпочинається прорізування зубів, 
що може стати випробуванням, адже спричиняє біль, слиновиділе-
ння, інколи навіть температуру. Маля може відмовитися від їжі. Про 
особливості цього етапу читайте в розділі «Здоров’я» на стор. 142. 

Медичний супровід
До цього часу профілактичне відвідування 
лікаря/-ки на початку кожного нового 
місяця життя маляти стане звичкою. Тож 
не пропустіть огляд у три, чотири і п’ять місяців.
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Фізична активність
Самостійно перевертатися зі спини на живіт — це одна з перших ди-
тячих перемог, яка дається працею та тренуванням. Коли діти це роб-
лять, їхнє уявлення про світ змінюється, зміцнюються м’язи шиї та 
спини і стимулюються навички повзання.

Щоб допомогти малюку розвинути фізичні можливості, кладіть його 
то на спинку, то на живіт і допомагайте перевертатися. 

Грайте в ігри, у яких малюк буде тягнутися та хапати різні предме-
ти — коробки, кришки, іграшки. 

Кашлюк, дифтерія, 
правець

Менінгококова 
інфекція типу В 

Пневмококова 
інфекція 

Поліомієліт Хіб-інфекція

Гарантовані державою щеплення

Рекомендовані додаткові щеплення 

Національний календар профілактичних щеплень шукайте на стор. 297.

Календар рекомен-
дованих додаткових 
щеплень шукайте 
на стор. 305.

Друга доза — 
в чотири місяці

Ротавірусна 
інфекція

Друга доза — 
в чотири 
місяці

Друга доза — 
в чотири місяці

Друга доза — 
в чотири місяці

Друга доза — 
в чотири місяці

Друга доза — 
в чотири 
місяці

Розвиток  / 3—6 місяців
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Маля та інші люди
До пів року в більшості дітей проявляються особливості характеру. 
Вони можуть бути спокійними, мати легку вдачу або нетерплячими 
та вимогливими. Вони — індивідуальності, так що звикайте рахува-
тися з цим. 

Розвиток  / 3—6 місяців

У цьому віці більшість малят приязно та з цікавістю 
ставляться до всіх, хто їх оточує. Вони можуть легко 
відволікатися під час годування. Не переживайте: 
зазвичай малюки самі регулюють кількість їжі,  
що дозволяє їм бути здоровими і не залишатися 
голодними. Окрім того, діти цього віку люблять 
привертати увагу, усміхаючись та «розмовляючи», 
тож відповідайте їм.

Тепер причиною плачу може бути не лише голод, біль чи мокрий під-
гузок, а й бажання пригорнутися до близької людини. Не забувайте, 
що дитина не плаче «просто так» — така поведінка ще довго буде 
єдиним доступним їй способом повідомити про свою потребу.  

Грудне молоко — це все, що потрібно вашій дитині  до 
шести місяців. Тіло немовляти ще не готове до  вживання 
твердої їжі. Про те, коли і як вводити до її раціону тверду 
їжу та інші напої, читайте в розділі «Годування».
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Розвиток мовлення
Малят цього віку дуже цікавлять звуки, зокрема ті, які вони видають 
самі. Зараз вони починають белькотати і дещо вимовляти. Переконай-
теся в тому, що в дитини немає порушень слуху, і допоможіть їй опа-
нувати мовлення. 

Робіть усе, щоб дитина могла 
бачити ваше обличчя та 
торкатися його, коли ви з нею 
розмовляєте — це допоможе їй 
імітувати звуки, які ви видаєте.

Розмовляйте і співайте, навіть 
коли робите буденні справи: 
змінюєте підгузок, купаєте чи 
годуєте дитину. 

Вимовляйте назви всього, що 
дитина може бачити або чути 
протягом дня. Проговорюйте 
все, що ви робите. 

Щодня розповідайте дитині 
історії.

Дітям потрібен час, щоб 
виразити себе. Тому робіть 
паузи, щоб дати дитині змогу 
проявити себе, а потім реагуйте 
на її звуки та дії словами.

Коли дитина видає звуки, 
відповідайте їй словами чи 
усмішкою. 

Повторюйте звуки, які видає 
дитина, додаючи до них нові.
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Навчаюся граючись
Діти досліджують світ через зір, нюх, слух, дотик, смак. Тому варто 
оточувати малят речами, які містять корисну інформацію та розви-
вають органи чуття. 

Спочатку немовлята вивчатимуть предмети, уважно їх розглядаючи. 
Тому ви можете прикріпити яскраві та крупні зображення фігур, кві-
тів довкола ліжечка і час від часу змінювати їх.

Після трьох місяців дитина навчиться хапати й тримати предмети в 
руках. Вона навмисно труситиме все, щоб видобути звуки. Навчіть 
маля стукати предметом об предмет та порівнювати звуки, називайте 
ці звуки та показуйте їхнє джерело. 

Деяким діткам подобається гратися лежачи на животі — помістіть їх 
на безпечній поверхні (килимок на підлозі підходить найкраще) і ото-
чіть цікавинками: маля буде тягнутися до предметів, у такий спосіб 
готуючи м’язи до повзання, а також розвивати уміння хапати. 

У три–чотири місяці дитина вже бавиться своїми пальчиками. Це дуже 
важлива гра! Учені довели: що більше дитина рухає пальчиками, то 
більше розвиваються її мозкові структури. А від тонкої моторики на-
пряму залежить мовлення. Так що масажуйте маляті пальчики і поч-
ніть знайомитися з найпростішими пальчиковими іграми (прикла-
ди таких ігор шукайте в Додатках на сторінках 322—327).

Розвиток  / 3—6 місяців
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Переконайтеся, що іграшки, які ви обираєте для маляти, не мають 
дрібних чи ламких деталей, виготовлені з екологічних матеріалів, 
позбавлені неприємного запаху, міцні та придатні до миття. Пам’я-
тайте: якщо іграшка пухнаста, дитина може засмоктати і проковтну-
ти хутро. Важливо не давати дитині жодних дрібних іграшок чи пред-
метів, адже їх ковтання може спричинити асфіксію. 

Більше порад з безпеки іграшок — у розділі «Безпека» на стор. 250. 

Розвиток  / 3—6 місяців

Зверніть увагу!

Мобільний телефон — навіть на короткий час — не може бути дитя-
чою іграшкою. Оскільки дитині першого року життя неможливо по-
яснити, що тримати телефон у руках можна, а використовувати його 
як прорізувач — ні.

Мобільний телефон — особиста річ дорослої 
людини. Він може лежати де завгодно. Його не 
завжди беруть чистими руками. Він регулярно 
контактує зі шкірою й слиною власника. 
Особливо небезпечний телефон сторонньої 
людини (тієї, яка не є членом сім’ї). 
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Порадьтеся з лікарем/-кою, 
якщо в шість місяців маля:

не перевертається зі спини на живіт;
голосно й усім обличчям не сміється;
не тягнеться до предметів;
не імітує звуки;
не дивиться в очі;
не впізнає батьків чи тих, 
хто опікується ним.

Старі мобільні телефони, навіть ретельно відмиті, все одно не можна 
використовувати як іграшки. Передусім тому, що вони зроблені з не-
харчової пластмаси. 

Описані перестороги стосуються ще одного поширеного побутово- 
го предмета — пульта дистанційного керування. Окрім його корпусу, 
небезпеку для дитини становлять батарейки, які в ньому використо-
вуються. Про це детальніше читайте в розділі «Безпека» на стор. 247.
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Я росту і розвиваюся
Кожен день малюка минає у важливих справах, адже потрібно дізна-
тися про своє оточення якнайбільше. Маля легко перевертається з 
живота на спину та назад, вчиться сидіти самостійно, повзати чи пе-
ресуватися на колінах. Не забувайте, що не варто намагатися «навчи-
ти дитину сидіти»: вона це зробить сама у час, коли буде до цього го-
това фізично.

У цьому віці діти фокусуються на близьких і далеких предметах, реа-
гують навіть на тихий звук. Вивчають усе в межах досяжності: ха-
пають те, до чого можуть дотягнутися, перекладають із руки в руку  
і обов’язково пробують на смак. Зараз потрібно особливо уважно сте-
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жити за тим, щоб дрібні предмети чи деталі не потрапили до рук і 
рота маляти, оскільки дитина може їх проковтнути. Це означає, що 
маля мають оточувати лише крупні та чисті предмети без дрібних чи 
ламких деталей.

Малюка заворожує вигляд і звук предметів, які падають на підлогу, 
тому він кидатиме їх навмисно. 

З шести місяців шлунок дитини готовий до твердої їжі, тож її спожи-
вання швидко перетворюється на розвагу: скоро малюк зможе їсти 
ручками та буде намагатися пити з чашки самостійно. 

У цей період зазвичай прорізуються перші зуби (спочатку два нижніх 
різці, а потім — два верхніх). Тому також це час привчати маля до чи-
щення зубів. Детальніше про це читайте в розділі «Здоров’я» на стор. 144.

Мовлення дитини все чіткіше оформлюється: спочатку в склади «ма», 
«ба», а потім і в подвоєні склади. Тепер малюк знає своє ім’я, відповідає 
на запитання кивками чи хитанням голови («так» чи «ні»), виконує 
прості прохання та повторює дії інших дітей.  

Медичний супровід
Малюк міцнішає, і якщо скарг немає, 
то достатнім буде профілактичний огляд 
лікаря/-ки в шість місяців, а в сім та вісім — 
поспілкуйтеся з медсестрою.
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Кашлюк, дифтерія, 
правець

Пневмококова 
інфекція 

ПоліомієлітГепатит B

Гарантовані державою щеплення

Рекомендовані додаткові щеплення 

Національний календар профілактичних щеплень шукайте на стор. 297.

Календар рекомендованих додаткових 
щеплень шукайте на стор. 305.

Третя доза — в шість місяців
Третя доза — 
в шість місяців

Третя доза — 
в шість місяців

Грип
Перша доза з шести 
місяців, друга — 
за місяць після першої

Третя доза — 
в шість місяців

Розвиток  / 6—9 місяців

З шести місяців дитина готова до прикорму паралельно
з грудним молоком. Спочатку їжу подрібнюють до однорідної 
напіврідкої маси. Але, щоб уникнути подальших труднощів 
у годуванні, важливо почати давати дитині грудкувату їжу.

Детальніше про введення прикорму та його особливості 
читайте у розділі «Годування». 
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Розвиток мовлення 
Піврічні малюки пронизливо вищать і сміються, вимовляють склади 
та імітують шум, який чують довкола. Не забувайте, що соска-пустуш-
ка в роті немовляти заважає йому видавати звуки та здобувати навич-
ки говоріння, тож потрібно уникати її використання. 

Розмовляйте з малям та реагуйте на його спроби поспілкуватися — 
це заохочує розвиток мовних навичок. Повторюйте за дитиною зву-
ки та додавайте нові. Використовуйте різні інтонації, називайте всі 
предмети довкола та описуйте дії.

Нехай вашим щоденним ритуалом стануть пальчикові ігри — вір-
шики, які ілюструються певними рухами пальчиків і долоньок. Це не 
лише улюблена дитяча розвага, а й інструмент розвитку мовлення 
та інтелекту дитини. 

Оберіть час, коли маля в гарному настрої, і не поспішаючи правиль-
но вимовляйте кожен звук. Повторюйте один і той самий віршик про-
тягом кількох тижнів: ви помітите, як спочатку дитина губами без-
звучно відтворює вашу артикуляцію. Потім вона промовлятиме цілі 
склади, а згодом — слова з гри.  (Приклади пальчикових ігор шукайте в 
Додатках на сторінках 322—327).

Розвиток  / 6—9 місяців
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Маля та інші люди
Емоційні реакції дитини розвиваються: тепер вона впізнає людей, 
яких бачить часто, і побоюється незнайомих. Спілкування зі знайо-
мими приносить задоволення — діти легко йдуть на контакт, сміють-
ся, лепечуть, дивляться в очі, повторюють звуки та дії. Якщо дитину 
навчати, то вона буде махати ручкою «до побачення» чи грати в ладки.  

Коли дітки стомлюються, то наполегливо вимагають уваги батьків. 
Маля може розплакатися, якщо не бачить матір чи людину, яка нею 
опікується, навіть недовго, адже ще не розуміє, що вона пішла не на-
завжди. 

Навчаюся граючись
Після пів року малята набагато чіткіше демонструють, що саме їх 
цікавить. Тому, граючись із дітьми, наслідуйте їхню ініціативу, а не 
керуйте процесом. Так ви допоможете їм пізнавати себе і оточення, 
практикуватися в чомусь новому. 

Тепер малюк вправно тріскотить брязкальцями, мне папір, стукає,  
видобуває звуки з усіх предметів. Дитина співає та гойдається в такт 
музиці, імітує дії, коли чує пісні та віршики-потішки, а також плес-
кає в долоньки. 

Розвиток  / 6—9 місяців
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Тримаючи в руках, пробуючи на зуб і роздивляючись предмети та 
речовини різного розміру, кольору, текстури, діти навчаються роз-
різняти велике й мале, тепле й холодне, шорстке й гладеньке, м’яке і 
тверде, мокре і сухе. Це означає, що всі, хто опікуються малям, повин-
ні ретельно стежити за безпекою довкілля. 

Усі ігри — навчання. Наприклад, гра в хованки («ку-ку») допомагає 
малечі зрозуміти, що люди та предмети існують, навіть коли ми їх 
не бачимо. 

Окремо слід сказати, що малята досліджують світ, використовуючи 
свої ротики. Тому різна на смак, за текстурою та кольором їжа — теж 
цікавий досвід. Не забороняйте дітям пробувати все безпечне.

Малюки ще не можуть довго зосереджуватися, але люблять розгля-
дати малюнки в книжках та слухати, як ви їх описуєте. Обирайте кни-
ги, які важко порвати, в яскравих кольорах, де на кожній сторінці 
зображено кілька простих предметів.

Розвиток  / 6—9 місяців
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Порадьтеся з лікарем/-кою,  
якщо в дев’ять місяців маля:

не сидить без підтримки; 

не хапає іграшки і не тягне їх до рота;

не пересувається по-пластунськи чи на колінах;

не усміхається або реагує на людей криком;

не белькоче, не вимовляє складів;

має часто стиснуті, напружені руки;

не має перших зубів.
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Я росту і розвиваюся
Дитина вже досить вправно пересувається: швидко повзає на колінах, 
самостійно встає, тримаючись за предмети, залазить на ліжко і злазить 
із нього. Перші самостійні кроки малята роблять у свій власний час, 
але тупцяти за підтримки чи пересуватися, тримаючись за меблі, 
стане улюбленою розвагою більшості в цьому віці. Дехто навчиться 
стояти або навіть ходити без підтримки. Зрозуміло, що не все вдається 
з першого разу. Спочатку малюк не зможе повільно опускатися, 
щоб сісти, тому падатиме і плакатиме, кличучи на допомогу. 
Але з часом дитина навчиться швидко підводитися. Не по- 
спішайте втручатися, якщо бачите, що маля впорається  
саме — дозвольте йому ставати самостійнішим щодня.

Окрім того, пам’ятайте, що підвестися і піти дитина 
повинна сама, тож не намагайтеся форсувати події 
за допомогою якихось предметів чи власних дій. 

Ручки дитини теж стають більш вправними, і тепер вона 
може використовувати кінчики пальців для того, щоб 
хапати або перебирати предмети. Координація в цьому 
віці значно краща: все менше випадає з рук, тому 
малюкові приносить задоволення підбирати щось із 
підлоги, складати пірамідку, розкладати іграшки по 
коробках, зачиняти шухляди. Діяльність маляти стає 
різноманітнішою, і якщо раніше йому було складно 
втримати увагу на чомусь одному, то тепер ігри 
з предметами захоплюють надовго. 
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Кір, паротит, краснуха 

Менінгококова 
інфекція типу В 

Вітряна віспа Менінгококова 
інфекція типу 
A, C, W, Y 

Хіб-інфекція

Гарантовані державою щеплення

Рекомендовані додаткові щеплення 

Національний календар профілактичних щеплень шукайте на стор. 297.

Календар рекомендованих додаткових 
щеплень шукайте на стор. 305.

Перша доза — в дванадцять місяців

Третя доза — 
в дванадцять місяців

Перша доза — після 
дев’яти місяців

Пневмококова 
інфекція 
Четверта доза — 
в дванадцять місяців

Перша доза — після 
дев’яти місяців, друга — 
за місяць після першої

Гепатит А 
Перша доза — 
в дванадцять місяців

Третя доза — 
в дванадцять місяців

Медичний супровід
Лікар/-ка чекатиме на профілактичний 
огляд у 9 та 12 місяців, а в 10 та 11   
зростання малюка оцінить медсестра.

У 9 місяців маляті швидше за все призначать 
скринінговий аналіз крові на вміст гемоглобіну. 
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До речі, в цьому віці маля починає стежити за тим, щоб усе було «на 
своїх місцях»: його може обурити, що бабуся п’є з татової чашки або 
хтось взув мамині капці. Також воно не оцінить «творчу обробку» 
улюблених віршиків чи казок, а вимагатиме точного відтворення. 
На цьому етапі дорослішання порядок заспокоює дитину і дає від-
чуття стабільності та безпеки.

Емоції маляти проявляються все чіткіше: відтепер не потрібно бути 
мамою, татом або іншою близькою людиною, яка опікується малям, 
щоб «розшифрувати» почуття дитини. Дитина може передати їх че-
рез міміку, жести і вигуки. 

Спілкування з оточенням збагачується. Маля повторює рухи дорос-
лих: «розмовляє по телефону», помішує кашу, самостійно відтворює 
рухи пальчикових та інших ігор. Тепер син чи донька знають, що таке 
«можна» і «не можна», виконують усе складніші прохання. 

У мовленні односкладові слова витісняються двоскладовими, часто 
спрощеними («ля-ля», «но-зя»). До року мовний запас дитини може 
сягнути 10–12 слів.

Важливе про безпеку 
У віці 9–12 місяців діти можуть рухатися дуже швидко і головне — 
тихо, тож потрібно бути дуже пильними. Насамперед ретельно і час-
то перевіряйте помешкання. Опустіться на рівень очей дитини і 
прогуляйтеся домівкою — так ви побачите, що саме в помешканні 
може бути небезпечним для маляти.

Розвиток  / 9—12 місяців
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Пам’ятайте: все, що відкривається, буде відкрите, що відкручується — 
відкручене, те, що можна засунути до рота, — випробуване на смак. 
Тому приберіть із зони доступу дитини дрібні, гострі, ламкі предме-
ти, гігієнічні засоби, побутову хімію. Подбайте про хиткі меблі (і не 
забудьте про телевізори з пласким екраном чи вазони з квітами), які 
можуть перекинутися, якщо не будуть надійно закріплені. 

Стежте, щоб маля не залишалося без нагляду на високих меблях, біля 
вікон та балконів (не лише відчинених, а й зачинених, адже дитина 
вже може відчинити їх, тож найоптимальніше на ручки вікон та бал-
конних дверей поставити замки). Заблокуйте розетки. Детальніше про 
створення безпечного простору для маляти читайте в розділі «Безпека». 

Розвиток  / 9—12 місяців

У цьому віці вже не потрібно подрібнювати їжу до однорідної 
маси. Дитина може жувати, навіть якщо в неї ще немає зубів. 
Проте не слід давати дрібну грубу їжу, наприклад, невеличкі 
шматочки яблука, моркви або горіхи, оскільки вони можуть 
спричинити удушення. Докладніше про те, як уникнути 
потрапляння чужорідного тіла в дихальні шляхи, читайте  
в розділі «Безпека», стор. 245. 

Часто діти люблять їсти руками, а потім із задоволенням 
вчаться їсти ложкою. Багатьом малятам цього віку цікаво 
тримати в руках чашку та пити з неї. Тому допомагайте 
дитині, притримуючи чашку, або використовуйте чашку-
непереливайку з кришкою. Це може бути не дуже охайно, 
зате розвиватиме самостійність дитини. 
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Від лепету до мовлення
У 9–12 місяців дитина вже здатна підтримувати діалог, тобто адек-
ватно відповідати мімікою, жестами та звуками на ваші репліки та 
прохання. Головне — не квапити її, а дочекатися реакції.

У цей час дитина правильно відтворює почуті склади і може сказати 
перше слово, хоча його буває непросто вирізнити з-поміж інших зву-
ків. Якщо дитина намагається вимовити склад чи слово, допоможіть 
їй — повторіть його кілька разів правильно й виразно. Зауважте, що 
розмовляти з дитиною спеціальною «дитячою» мовою не варто. Це 
не сприятиме розвиткові мовних навичок, правильній вимові, за-
своєнню слів.

Ось іще кілька порад для розвитку мовлення:

Називайте усі предмети та зображення, 
які бачите разом із малям.

Беріть до рук книжки з яскравими чіткими 
картинками (можете не читати, а просто 
показувати картинки чи фотографії, 
обов’язково називаючи все, що на них зображено).

Продовжуйте грати в пальчикові ігри, поступово передаючи 
ініціативу дитині.
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Маля та інші люди
У цьому віці в дітей з’являються перші друзі, з якими вони граються. 
Малята взагалі впевненіше почуваються в присутності інших людей, 
але з деякими контактують набагато охочіше. Їм подобаються діти: 
маля простягає їм іграшку або грається чимось і з кимось одночасно, 
повторює дії іншого малюка. Водночас будьте готові до того, що якісь 
люди дитині не подобатимуться. Тому не варто нав’язувати їй непри-
ємне спілкування. 

Так само не нав’язуйте обійми чи поцілунки: питайте згоди, навіть 
якщо вам здається дивним питати про це в десятимісячної дитини. 
Дуже важливо, щоб ви дозволяли маляті чогось не хотіти і щось не лю-
бити. Це допоможе дитині вирости гармонійною особистістю і захис-
тити себе в майбутньому.

Зверніть увагу на те, що малюк прагне вашої похвали. Тому відзна-
чайте кожен його успіх словами підбадьорення. Так він навчиться 
цінувати себе.

Навчаюся граючись
У цьому віці діткам для розвитку потрібне все, що можна крутити, 
відкривати, нанизувати, вдаряти, вкладати одне в одне. Усі ці мані-
пуляції сприяють розвиткові тонкої моторики. 

Навчайте дитину нанизувати кільця на пірамідку, а потім знімати, 
складати щось із кубиків. Продовжуйте гратися в пальчикові ігри та 
будьте готові до того, що уже не ви, а ваше маля буде вести в грі.
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Улюбленими стають сюжетні іграшки: фігурки тварин, автомобілі, 
потяги. Діти із задоволенням відтворюють їхні звуки, шукають їх у 
помешканні. 

Психологи радять пропонувати дітям іграшкових тварин, які б нага-
дували справжніх. Тобто не варто давати дитині гратися фіолетови-
ми слонами, зеленими котами чи рожевими мишами.

Окрім того, важливою грою є наслідування дій дорослих. Підтримуй-
те дитину в цьому, хваліть її за те, як вона «мішає кашу», «забиває цвя-
хи», «розмовляє по телефону» (тільки — ви ж пам’ятаєте? — справж-
нього телефона в руки не давайте!).

Розвиток  / 9—12 місяців
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Порадьтеся з лікарем/-кою, 
якщо в 12 місяців маля:

не намагається підвестися за підтримки дорослих 
чи тримаючись за меблі;

не помічає когось нового;

не жестикулює (вказуючи, показуючи, 
розмахуючи);

не використовує лепет із двох складів 
(«га-га», «ма-ма»);

не продукує фрази, що звучать як мовлення;

не в змозі утримувати або кидати іграшки;

не може перекласти іграшку з однієї руки в іншу;

не грається в гру «На» (тримай)  —  «Дай»;

не їсть руками;

не відгукується на власне ім’я.

Розвиток / 9—12 місяців
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Таке крихітне і тендітне від народження, маля вже має свої захисні 
механізми і є достатньо витривалим. Тож вам потрібно навчитися 
підтримувати його здоров’я, а також вчасно виявляти ознаки того, 
що дитина захворіла або почувається зле. 

Діток, які не хворіють, не існує. Однак батьки можуть вберегти їх від 
смертельно небезпечних інфекцій та неінфекційних захворювань, 
якщо дотримуватимуться правильного догляду за немовлям, здоро-
вого способу життя та графіку вакцинації. 

Здоровий спосіб життя — це рухова активність, прогулянки на свіжо-
му повітрі, повноцінне харчування, підтримання оптимальної ваги, 
загартовування, повноцінний сон, відсутність перегрівання та шкід-
ливих звичок. Заклавши основи здорового способу життя з народже-
ння, ви зробите велику справу для своєї дитини. 

Усім діткам украй необхідна вакцинація. Зокрема дуже важлива вона 
для малят із хронічними захворюваннями, адже такі діти більш ураз-
ливі до інфекцій, перебіг хвороби в них — зазвичай важчий, а усклад-
нення — серйозніші. Щоб зробити захист надійнішим, малятам вар-
то робити ще й ті щеплення, які є рекомендованими, але наразі не за-
куповуються державою за календарем вакцинації. 

Календарі профілактичних гарантованих державою щеплень та ре-
комендованої додаткової вакцинації ви знайдете на стор. 297–305.
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Фізична активність 
Рухова активність — основа здоров’я людини будь-якого віку. А для 
немовлят від самого народження до року фізична активність — ще й 
дуже важлива умова загального здорового розвитку. 

Що робити, щоб маля було активним
По-перше, створіть умови для цього: маляті потрібен простір, де воно 
зможе рухатися — повзати, а згодом ходити — і досліджувати світ. 
Як створити безпечне середовище вдома — читайте у розділі «Безпека» 
(стор. 238–252). 

Поки дитина не ходить, їй потрібно щодня вільно рухатися на животі 
та спині в безпечних умовах. До того ж маля буде тягнутися, підтяга-
тися, хапати, натискати різні предмети та іграшки.  

По-друге, грайтеся з малям! Для дитини першого року життя фізична 
активність — це передусім активна гра. Саме тому заохочуйте щоден-
ну активність та ігри від самого народження. 

Здоров’я / Щоб  дитина була здоровою 

Отже, у цьому розділі ви дізнаєтеся, 
як доглядати за малям, щоб дитина  
зростала здоровою і добре розвивалася,  
а також про вакцинацію та невідкладну 
допомогу в надзвичайних ситуаціях. Радимо 
прочитати главу «Невідкладна допомога» 
якомога швидше, адже у разі виникнення 
екстрених ситуацій або небезпечних 
обставин читати його вам буде ніколи.

Тож нехай ваше маля буде 
здоровим і захищеним!
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Активні щоденні ігри:

стимулюють активність тіла й розуму маляти;

розвивають силу й рівновагу, а також допомагають 
опановувати моделі руху та моторику;

допомагають дитині почуватися щасливою та захищеною;

навчають її розуміти своє тіло та довкілля;

заохочують взаємодію з іншими.

Тож допомагайте своїй дитині почуватися комфортно в її середови-
щі, знаходьте час для гри, познайомте її зі звуками, навчіть роздив-
лятися й відчувати довкілля. 

По-третє, максимально відтермінуйте той момент, коли маля позна-
йомиться з таким способом розважитися, як мультики. Нагадаємо, 
що перегляд будь-яких відео на екрані не рекомендований до двох 
років. Тому важливий принцип розвитку до досягнення цього віку — 
подалі від екранів!

По-четверте, робіть маляті масаж, практикуйте гімнастику, а потім 
купайте дитину у великій ванні (детально про це в розділі «Привіт, ма-
ля!» на стор. 49–56). 

Ще кілька порад щодо 
фізичної активності маляти

Здоров’я / Щоб  дитина була здоровою

Розкладіть різні речі там, де грається дитина, щоб заохотити її ро-
бити різні рухи. Наприклад, створіть тунель, щоб маля могло повзти 
у ньому, або встановіть міцну лаву для того, щоб воно підтягувалося. 

Не використовуйте дитячих ходунків та тренувальних стрибунків. 
Існують достеменні свідчення, що ці знаряддя можуть обмежувати 
розвиток м’язів, потрібних для самостійного 
ходіння, і спричиняти травми.

Забезпечте дитину предметами, які 
видають різні звуки, або вмикайте музику.



110

Дайте дитині іграшки або розмістіть їх у різних місцях — так маля 
зможе познайомитися з різними текстурами та розвиватиме так-
тильні відчуття. Наприклад, читайте дитині картонні та валяні фет-
рові книжки, кладіть її на килимки чи траву.

Покажіть дитині, як рухаються предмети: грайтеся ними в хованки 
або поміщайте їх під кольоровий рухомий предмет, за яким маля мог-
ло б стежити очима. Це допомагає розвинути силу і рухливість очей.

Уникайте тривалого перебування вашої 
дитини в машині, на високому стільці, 
в автомобільному сидінні, у переносній 
люльці або колясці.

Повноцінне харчування
Для оптимального функціонування органів та систем організм лю-
дини потребує різноманіття речовин. У «Додатках» (стор. 317) ви знай-
дете сторінку «Тарілка здорового харчування», яку можна від’єднати 
і повісити на кухні як нагадування. 

Для дітей до шести місяців найздоровіша їжа — це 
материнське молоко. Коли ж ви почнете прикорм, 
пробуйте давати маляті різні продукти, в такий 
спосіб збагачуючи його харчовий досвід. Зауважте: 
діти переймають харчові звички родини, тож буде 
важко привчити маля любити овочі, якщо решта 
родини їх не їсть. Поради з прикорму читайте на 
стор. 225.

Не переїдати — здорова харчова звичка. Часто скарги батьків на те, що 
маля мало їсть, на ділі означають, що воно з’їдає менше, ніж, як їм зда-
ється, це потрібно. Однак норми споживання їжі не суворі: вони за-
лежать від індивідуальних особливостей організму й способу життя. 

Здоров’я / Щоб  дитина була здоровою 
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Загартовування
Загартовування навчає організм швидко й правильно реагувати на 
зміни температурних умов, а також знижує ризики можливого пере-
охолодження. Це слово викликає в уяві дорослих обливання крижа- 
ною водою чи прогулянки по снігу босоніж. Та не варто застосовувати 
до маляти подібні екстремальні методи «оздоровлення»! 

Оптимальне загартовування — це такий спосіб життя, за якого дити-
на стикається з нормальними природними явищами, наприклад, із 
холодною водою і зимним повітрям. Якщо маля не перегріватиметься, 
дихатиме прохолодним чистим повітрям і ходитиме босоніж 
удома, багато гулятиме й рухатиметься на свіжому повітрі 
в будь-яку пору року, купатиметься в прохолодній 
воді — воно вже загартовуватиметься.

Здоровий сон
Немовлята потребують багато сну і не повинні мати з ним жодних 
проблем. Якщо проблеми виникають, то пов’язані вони здебільшого з 
неправильним доглядом за дитиною: наприклад, маляті занадто гаря-
че, йому щось заважає (звуки, світло, брак свіжого повітря) або не ви-
стачає рухової активності тоді, коли воно не спить. Про вікові норми сну 
і про те, як організувати дитині правильний безпечний сон, читайте в 
розділі «Привіт, маля!» на стор. 31–36.

Тож непокоїтися варто лише тоді, коли є якісь проблеми зі зростан-
ням: маля відстає від вікових норм або, навпаки, обганяє їх. Якщо ж 
зростання відбувається в межах норми, значить, маля з’їдає стільки, 
скільки потрібно. Про норми ВООЗ для оцінювання росту дітей читайте 
на стор. 312.

Здоров’я / Щоб  дитина була здоровою
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Імунна система захищає організм від небезпек: бактерій, вірусів, гриб-
ків, токсинів, а також власних мутантних клітин (наприклад, рако-
вих). Ця дуже складна система включає різні органи і десятки видів 
клітин, у кожного з яких свої функції. Можна сказати, що в імунній 
системі є свої «прикордонники», «розвідка», «солдати», «спецпризна-
ченці», «аналітики», «бази даних», «засоби зв’язку» і навіть «збройні 
фабрики». Система пильно стежить за всім, що є в організмі та що в 
нього потрапляє, і намагається знищити все шкідливе. Це вроджений 
імунітет людини.

Як вона працює
Коли, наприклад, вірус потрапляє в організм, імунна система мобілі-
зується. Одними з перших починають боротися інтерферони — спе-
цифічні білки, які блокують поширення вірусу на незаражені клітини. 
Ми тоді відчуваємо підвищення температури: що вона вища, то біль-
ше інтерферонів в організмі. 

Тим часом «аналітики» — імунокомпетентні клітини — захоплюють 
та аналізують зразок шкідника, підбираючи метод його нейтралізації. 
На те, щоб створити захист (антитіла) від конкретного вірусу, імунна 
система потребує кілька днів — це ті дні, коли ми хворіємо. Коли на-
решті організм починає активно продукувати потрібні антитіла, вони 
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насичують кров і допомагають клітинам імунної системи швидко та 
ефективно долати інфекцію. Тоді настає перелам у бік одужання: 
знижується температура, поліпшується апетит. Після подолання хво-
роби більшість клітин, які брали участь у ліквідації вірусу, знищу-
ються, щоб не витрачати ресурси організму й не шкодити йому. 

Імунна система зберігає інформацію про те, як ефективно побороти 
інфекцію. Така інформація називається набутий (специфічний) імуні-
тет. Якщо цей вірус знову потрапить в організм, імунна система буде 
здатна майже одразу почати продукувати антитіла, тож зможе впора-
тися з ним набагато швидше. Ймовірно, ми навіть нічого не помітимо.

Це дуже спрощене пояснення, але навіть сучасна наука ще достеме-
нно не знає всіх тонкощів роботи імунної системи.

Чому ж ми хворіємо 
на одні й ті самі хвороби?
Це питання в першу чергу виникає стосовно гострих респіраторних 
вірусних інфекцій (ГРВІ) — і діти, і дорослі хворіють на них регуляр-
но. Так відбувається тому, що схожі симптоми спричиняють сотні 
схожих вірусів, які ще й постійно мутують. Їх настільки багато (по-
над 300), що навіть немає сенсу намагатися винайти проти них вак-
цини. Часті ГРВІ без ускладнень зовсім не означають, що є якісь про-
блеми з імунною системою, а лише те, що ми стикаємося з новими 
вірусами або штамами, проти яких імунітету ще немає, а чи з дуже 
великою кількістю уже знайомого вірусу.

Адже має значення і те, скільки збудника потрапило в організм: грубо 
кажучи, з тисячею мікробів йому впоратися легше, ніж із мільярдом. 
Тому часом ми можемо захворіти й на ті хвороби, проти яких маємо 
імунітет. Однак є велика відмінність між тим, як хворіє людина, що 
має специфічний імунітет, і та, яка його не має.

Схожа ситуація з грипом: постійно з’являються нові його штами. Але 
вірус усе ж один, і проти найбільш поширених штамів щороку ви-
робляють вакцини. Від грипу дуже бажано вакцинуватися! Про ГРВІ 
та грип читайте на стор. 156 –159 у цьому розділі.

Здоров’я / Імунна система 
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Чи можна зміцнити імунітет
Ідея зміцнення імунітету полонить думки людей, адже всі мріють 
про такий спосіб або препарат, що зробить організм здатним момен-
тально впоратися з будь-яким мікробом. Однак на таке здатний ли-
ше специфічний імунітет проти конкретної хвороби. А «зміцнити» 
його можна лише в два способи: перехворіти на цю хворобу або зро-
бити проти неї щеплення.

У нормальному стані імунна система тримає баланс: їй потрібно не 
тільки знищувати шкідливе, а й розрізняти та пропускати корисне — 
наприклад, їжу та корисні бактерії, дуже потрібні нашому тілу (без 
них ми просто не змогли б жити!). 

Тож вчені й сьогодні не можуть назвати дієвий спосіб «поліпшення» 
імунітету, як і не знають, чи принесе це користь організму. Дуже ймо-
вірно, що надмірно агресивна імунна система лише зашкодить! Адже 
ми вже знаємо, що після подолання хвороби імунна система знищує 
більшість клітин, які брали участь у ліквідації інфекції. Крім того, 
саме гіперактивна імунна відповідь знайома нам як алергія. 

Дотримуватися здорового способу життя — це найкраще, що можна 
зробити для імунної системи. Не можна заперечувати: що здоро-
вішим є організм, то міцнішою є імунна система як його невід’єм- 
на частина. Однак «здорова імунна система» геть не означає, що ми 
не хворіємо на інфекційні захворювання. Це означає, що ми від них 
одужуємо, і переважно без важких ускладнень. 

А як же «імуномодулятори»? 
Абсолютно всі медикаменти, які продаються в аптеках і називаються 
модуляторами (стимуляторами) імунітету, є препаратами з недоведе-
ною ефективністю і недоведеною безпекою. Про них не можна навіть 

Здоров’я / Імунна система 
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сказати: «Принаймні не зашкодять». Якщо вони просто ніяк не діють, 
то це ще далеко не найгірший наслідок. Існує ймовірність того, що 
вони справді якось впливають на імунну систему, але як саме і які 
наслідки матиме цей вплив у перспективі, не досліджено.

Як розвивається імунітет немовляти
Дитина з’являється на світ із вродженим імунітетом і тим набором 
антитіл, який присутній в організмі матері (тобто до тих хвороб, на які 
мати перехворіла або від яких була вакцинована), а також отримує 
захист із материнським молоком. Однак материнські антитіла жи-
вуть недовго — всього кілька місяців. Маля набуває свій власний іму-
нітет, знайомлячись із мікробами та речовинами із довкілля.

Здоров’я / Імунна система 

тися просто в чистій воді), прасувати одяг та білизну 
для знезараження — не потрібно і навіть шкідливо. 
Деякі батьки бояться пускати дитину повзати на 
підлозі через нестерильність. Однак ваша підлога 
достатньо чиста для повзання, якщо ви регулярно 
прибираєте і не ходите вдома у вуличному взутті.

Тому для нормального розвитку імунної системи важливо уникати 
стерильності. Може здатися, що це твердження входить у конфлікт 
із потребою в гігієні, але це не так. Гігієна — це передусім спосіб про-
філактики інфекційних хвороб, які передаються від людини до лю-
дини, та зараження небезпечними бактеріями та паразитами.

Тож мити руки з милом, дбати про чистоту і свіжість усього, що ми їмо, 
вкрай необхідно. А от користуватися антибактеріальним милом, мити 
щодня немовля з милом, кип’ятити воду для купання (достатньо купа-
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Від яких хвороб необхідна вакцинація
Існують інфекції, з якими імунній системі важко впоратися, і навіть 
якщо вона їх здолає, є ризик тяжких ускладнень, зокрема таких, що 
мають довічні наслідки. Це, наприклад, інфекції, які просто не дають 
нашій імунній системі часу. Їй потрібно кілька днів, щоб створити 
антитіла, а, приміром, вірус поліомієліту може призвести до паралі-
чу за лічені години. Деякі віруси (такі як кір) атакують саме клітини 
імунної системи і, можна сказати, змушують їх працювати проти 
власного організму. Є бактерії, які виділяють настільки сильні токси-
ни, що вони здатні вбити організм навіть після загибелі самих бак- 
терій: це дифтерія і правець. Також є інфекції, які дуже небезпечні 
саме для маленьких дітей через вікові особливості їхнього організму, 
і яскравий приклад таких — кашлюк.

Здоров’я / Імунна система 

Без ризику для здоров’я та життя 
познайомити імунну систему дитини з такими 
небезпечними інфекціями можна лише 
за допомогою щеплень. Коли йдеться про ці 
хвороби, то лише вакцинацію можна назвати 
дієвим способом зміцнити імунітет.

Алергія
Деколи імунна система помилково й надмірно агресивно реагує на 
речовини, які насправді не здатні завдати шкоди організму. Це мо-
жуть бути їжа, пилок рослин, частинки шкіри тварин, ліки, отрута 
комах і багато інших. Таке явище називають алергією.

Існує теорія, нібито у сьогочасному поширенні алергічних реакцій 
винна гігієна, яка ускладнює контакт із багатьма антигенами (речо-
винами та мікробами, які організм сприймає як чужорідні та потен-
ційно небезпечні), що викликає недостатню завантаженість імунної 
системи. А оскільки наше тіло готове до постійного протистояння 
певному рівневі загроз, то імунна система починає реагувати на без-
невинні алергени. Ця теорія має багато підтверджень, однак вона все 
ще вважається теорією, а не доведеним науковим фактом.
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Зауважте: якщо у батьків чи інших родичів маляти 
є алергія на певні продукти, то що раніше дитина 
познайомиться з цими продуктами, то більше 
шансів уникнути алергії на них. Звісно ж, потрібно 
бути обережними й спочатку давати зовсім 
маленькі шматочки.

Здоров’я / Імунна система

Інфекційні захворювання: вірусні та бактеріальні 
Зазвичай інфекційні захворювання викликаються двома основними 
групами мікроорганізмів — вірусами і бактеріями. Їхню відмінність 
важливо розуміти тому, що лікуються вони принципово по-різному. 

Вірусні інфекції — це різні ГРВІ, коронавіруси, грип, кір, вітряна 
віспа, краснуха, паротит, поліомієліт, гепатит В тощо.

Найчастіше те, що ми називаємо «застудою», насправді є ГРВІ — гост-
рими респіраторними вірусними інфекціями. Їх зумовлюють різні 
віруси, і ліків від ГРВІ не існує. Лікування ж полягає у створенні таких 
умов, за яких тілу легше впоратися з інфекцією без ускладнень.

Це важливо розуміти, оскільки в лікуванні гострих респіраторних 
вірусних інфекцій часто припускаються таких помилок, як застосу-
вання антибіотиків та «противірусних» препаратів. Антибіотики — 
це ліки, які вбивають хвороботворні бактерії. Вони жодним чином не 
впливають на віруси. Крім того, зловживання антибіотиками при-
зводить до виникнення штамів бактерій, стійких до цих препаратів 
(антибіотикорезистентних).
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А майже всі «противірусні» медикаменти, які наразі можна купити в 
аптеці, — це ліки з недоведеною ефективністю, так само як «імуно-
модулятори». Виняток становлять озельтамівір/занамівір — препа-
рати проти грипу. 

Невелика кількість антивірусних препаратів, які сьогодні існують у 
світі й ефективність яких доведена, — це ліки проти кількох конкрет-
них інфекцій: герпесу, гепатиту, ВІЛ, грипу. Тобто противірусних 
препаратів «широкого спектру дії» не існує. Найефективнішими 
способами захиститися від небезпечних вірусів є вакцинація, гігієна  
і вживання чистої води.

Бактеріальні інфекції — це кашлюк, туберкульоз, дифтерія, гемо-
фільна інфекція, менінгокок тощо; саме бактерії викликають ангіну, 
менінгіт та запалення легенів.

Існують ліки, здатні вбивати хвороботворні бактерії, не завдаючи 
при цьому суттєвої шкоди організму, — це антибіотики. Призначати 
їх може тільки лікар/-ка. Докладніше про лікування цими препарата-
ми читайте на стор. 171.

Зауважте: хоча в арсеналі людства 
сьогодні є антибіотики, проти небез-
печних бактеріальних інфекцій все 
одно необхідно робити щеплення, 
оскільки наслідки таких інфекцій 
можуть бути дуже тяжкими, 
аж до летального.
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Профілактика інфекційних захворювань
Інфекції здебільшого передаються від людини до людини. Тому тим, 
хто опікується немовлям, необхідно дбати також і про власний захист, 
щоб не стати джерелом інфекції. 

Використання чистої води, гігієна та вакцинація — ось доведені нау-
кою методи профілактики інфекційних захворювань. 

Ще одним методом є уникання місць концентрації інфекцій, тобто 
скупчень людей у приміщеннях. Це не заклик розривати соціальні 
зв’язки, але завжди, коли є можливість, обирайте для зустрічей із дру-
зями місця на відкритому повітрі. Дуже бажано, щоб люди, які обій-
мають або беруть на руки маля, мили перед цим руки. Не дозволяйте 
людям, що не входять до кола піклувальників, цілувати немовля.

Гігієна важлива для всієї родини
Усі, напевно, чули, що дуже багато інфекцій передаються повітря-
но-крапельним шляхом. Однак люди часто не беруть до уваги те, що 
ці збудники хвороб не лише перебувають у повітрі, а й осідають на 
поверхнях. Як і те, що «ворота» для інфекцій — це слизова не тільки 
рота, а ще й носа та очей. Типова схема передавання інфекції така: 
хвора людина чхає, прикриваючи рота й носа рукою; потім цією ру-
кою вона береться, наприклад, за поручень у транспорті; цього са-
мого поручня торкається здорова людина, згодом чухає рукою собі 
око. І ось уже інфекція в іншої людини!

Здоров’я / Інфекції
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Тож як захиститися?

Завжди мийте руки з милом, коли повер-
таєтеся додому. Намилювати їх потрібно 
не менше 20 секунд. Мило з позначкою 
«антибактеріальне» не потрібне: воно 
шкодить нормальній мікрофлорі.

Якщо миєте руки в громадських місцях, закручуйте кран 
чистою серветкою.

Завжди майте при собі паперові та вологі серветки. Зауважте, 
що витирання рук антисептичними вологими серветками 
ефективніше, ніж зволоження антисептичними рідинами.

Намагайтеся ніколи не торкатися обличчя немитими руками. 
Якщо спіймали себе на цьому, то, повернувшись додому, 
вмийтеся з милом.

Витирайте носа і собі, і дитині паперовими хустинками 
і одразу їх викидайте.

Привчайте до миття рук дитину вже з першого року життя. 
Звісно, спочатку ефекту буде небагато, але важливо виробити 
звичку. Як і у випадку з чищенням зубів, показуйте дитині 
приклад — маленькі діти охоче повторюють дії за дорослими.

Якщо ви кашляєте або чхаєте, дотримуйтеся таких правил: 
відвертайтеся від інших людей, прикривайте рота й носа 
серветкою (якщо її немає — прикривайтеся не долонею, 
а ліктем тієї руки, яка не є ключовою).

Оптимальний стан слизових оболонок
Слизові оболонки носа, рота та очей — «перша лінія оборони» орга-
нізму від інфекцій. Саме тому дуже важливо, щоб вони не пересиха-
ли, оскільки тоді вони не зможуть виконувати захисну функцію. Тож 
підтримання оптимальних параметрів повітря в помешканні (тем-
пература 18–22 °С, відносна вологість 40–70%), провітрювання, прогу-
лянки на свіжому повітрі потрібні не лише дитині, а й усій родині.

Здоров’я / Інфекції
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Загартовування, повноцінне харчування надзвичайно важливі для 
здоров’я дитини, але вони не захищають її від інфекційних хвороб. 
Від інфекцій, тяжкого перебігу хвороб, госпіталізації, ускладнень та 
смерті дитину здатна захистити вакцинація.  

Дитина, яка не отримала щеплення, наражається на великий ризик 
захворіти й мати ускладнення. Зокрема у таких дітей при зараженні 
гепатитом В розвивається хронічний гепатит В, який призводить до 
розвитку цирозу й раку печінки. Немовлята дуже ризикують тим, що 
туберкульоз вразить різні органи: печінку, нирки, кістки. Часто він 
викликає ураження мозкових оболонок — туберкульозний менінгіт. 

Гемофільна паличка (ХІБ-інфекція) у маленьких дітей, яким не роби-
ли щеплення, призводить до розвитку пневмонії (запалення легенів), 
гнійного менінгіту (запалення оболонок мозку), сепсису («зараження» 
крові) й отиту (запалення середнього вуха), гнійного артриту (запа-
лення суглобів), гнійного остеомієліту (запалення кістки). 

Колективний імунітет
Якщо 90–95% людей мають імунітет проти інфекційного захворю-
вання, воно не пошириться територією країни, навіть якщо буде за-
везене з іншої держави. Такий імунітет називається «колективним».

Колективний імунітет захищає дітей, яким не можна проводити вак-
цинацію через постійні чи тимчасові протипоказання, а також дітей, 
які ще не отримали щеплень проти конкретних захворювань, оскільки 
не досягли віку, у якому вони проводяться. Наприклад, в Україні діти 
отримують щеплення проти кашлюка починаючи з тримісячного 
віку. До цього моменту вони можуть бути захищеними від інфекції 
тільки завдяки колективному імунітету (якщо він є).
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Щеплення для всієї родини
Для немовляти особливо небезпечними є перші шість місяців життя, 
оскільки в цей час воно ще не захищене щепленнями від грипу, диф-
терії, кору, кашлюка. Про кашлюк треба знати те, що ані вакцинація, 
ані хвороба не створюють пожиттєвого імунітету. Тобто материнсь-
ких антитіл проти кашлюка немовля не має. Саме тому батьки й ті, 
хто опікується дитиною, можуть захистити її від цих інфекцій у єди-
ний спосіб — вакцинуватися самим. Робити 
щеплення проти дифтерії та правця потрібно всім 
людям кожні десять років, і це щеплення в Україні 
гарантоване державою дітям і дорослим.

Немовлята ризикують тим, що ту-
беркульоз уразить різні органи — 
кістки, легені тощо. А, наприклад, 
туберкульозний менінгіт уражає 
мозкові оболонки.

Вражає печінку, може 
спровокувати розвиток 
цирозу й раку печінки, 
що загрожують смертю.

Здоров’я / Вакцинація

Від яких хвороб дитина отримує 
гарантований державою захист в Україні
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Симптомами кору є висока 
температура, нежить, кашель, 
висипання, іноді — блювання 
і діарея. Ускладнюється пнев-
монією та може викликати 
ураження головного мозку.

Епідемічний паротит, або свинка, 
вражає слинні та підшлункову 
залози, яєчники та яєчка, нер-
вову систему. Може викликати 
менінгіт, енцефаліт, глухоту. 
У чоловіків може спричинити 
безпліддя, у вагітних жінок — 
викидня або передчасні пологи.

Cимптомами є висипання, 
незначне підвищення тем-
ператури. Більшість дітей 
переносять хворобу легко, але 
у вагітних жінок вона може 
спричинити викидень чи 
народження дитини із синд-
ромом вродженої краснухи.

Здоров’я / Вакцинація

Супроводжується нападами 
спазматичного кашлю, який 
порушує дихання аж до його 
зупинки. Кашлюк може 
тривати пів року. 
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Вражає нервову систему 
і проявляється сильними 
судомами. Смертність у разі 
важких форм захворювання 
становить понад 50%.

У дітей провокує розвиток 
пневмонії, гнійного менінгіту, 
отиту, артриту.

Вражає нервові клітини, що 
відповідають за рух, і викликає 
параліч. Паралітична форма по-
ліомієліту невиліковна, а також 
може призвести до смерті через 
ураження дихальних м’язів.

Проявляється як ангіна, під 
час якої у горлі утворюються 
плівки, що перешкоджають 
диханню. Токсин дифтерійної 
бактерії викликає ускладнення 
на серце.

Здоров’я / Вакцинація
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Національний календар  
профілактичних щеплень 
Календар вакцинації — це погоджений МОЗ України перелік щеп-
лень, які гарантує наша держава, із зазначенням кількості доз та най-
оптимальнішого часу їх отримання для ефективного захисту дітей 
від інфекційних хвороб.

Такий календар у кожній країні складають із урахуванням епідеміо-
логічної ситуації. Наприклад, якщо в країні рівень поширення гепа-
титу B низький, вакцинують лише тих, хто входить до групи ризику. 
В Україні гепатит B поширений, тож щеплення проти нього обов’яз-
кове. Першу дозу вакцини вводять у пологовому будинку.

За календарем профілактичних щеплень дитину в Україні захища-
ють від десяти хвороб: гепатиту В, туберкульозу, дифтерії, кашлюка, 
правця, поліомієліту, ХІБ-інфекції, кору, краснухи, паротиту.

Знайти чинний календар щеплень, гарантованих державою, ви мо-
жете в «Додатках» на стор. 297.

Вакцинуйте дитину вчасно!
Немовля починає контактувати зі світом із перших годин життя:  
у пологовому будинку, на вулиці, в лікарні, поліклініці та вдома з 
родичами. Якщо ви вакцинуєте дитину вчасно — за календарем, то 
вона менше наражатиметься на небезпеку захворіти. Не відкладайте 
вакцинацію — це захист вашої дитини. 

Вакцинація дітей із хронічними хворобами
Діти з хронічними захворюваннями більш уразливі до інфекцій, пере-
біг хвороби в них зазвичай важчий, а ускладнення серйозніші. Тому 
вакцинувати таких дітей потрібно в першу чергу. Щоб захистити 
дітей із хронічними захворюваннями, їм потрібно робити й додат-
кові щеплення — ті, що не входять до переліку гарантованих. 

Здоров’я / Вакцинація
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Наприклад: для дітей із бронхіальною астмою грип може бути 
смертельно небезпечним;

діти, які потребують планових операцій, ризикують 
інфікуватися гепатитом B.

Календар не гарантованих державою, але рекомендованих щеплень, 
а також роз’яснення про особливості та схеми введення цих вакцин 
ви можете знайти в «Додатках» на стор. 299–305. Подбайте про до-
датковий захист!

Які є вакцини
«Живі» вакцини містять живі ослаблені віруси чи бактерії (наприк-
лад, КПК). Вони «відтворюють» в організмі інфекцію без розвитку за-
хворювання, формуючи в такий спосіб імунітет проти неї.

Є вакцини, що не містять живих вірусів і бактерій. До їхнього складу 
входять убиті під дією високої температури або хімічним шляхом 
віруси й бактерії (як у вакцинах від кашлюка, поліомієліту) чи їхні 
окремі елементи (як у вакцинах проти кашлюка, гепатиту В).

Проти одних і тих самих інфекцій можуть бути різні вакцини. Так, 
проти поліомієліту є інактивована вакцина, котра вводиться уколом 
(ін’єкційна), і «жива» вакцина, яка дається у вигляді крапель у рот 
(оральна).

Здоров’я / Вакцинація



127

Вакцини можуть бути однокомпонентними (створюють імунітет 
проти якоїсь однієї інфекції) і комбінованими (створюють імунітет 
проти двох і більше інфекцій).

Вакцини безпечні!
Усі вакцини, що використовуються в Україні, давно застосовуються у 
світі. Їхня безпека та ефективність підтверджені масштабним досві-
дом використання як в інших країнах, так і в Україні. Усі вакцини, що 
закуповуються через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), проходять суво-
рий контроль на всіх етапах виробництва та постачання в Україну. 
Вакцини, які закуповуються через ЮНІСЕФ, прекваліфіковані ВООЗ.

Як підготуватися до вакцинації
Перед щепленням не варто змінювати звичний спосіб життя, дотриму-
ватися дієти, проходити обстеження, приймати ліки, наприклад, жаро-
знижувальні чи протиалергічні препарати. Також не потрібно робити 
аналіз крові, сечі, «імунограму». Ані в наказах МОЗ України, ані в між-
народних рекомендаціях не зазначено жодних додаткових обстежень. 

Складіть список питань, які б ви хотіли обговорити, та уточнюйте все, 
що вас цікавить про вакцини, під час розмови з лікарем/-кою.

раніше в дитини була реакція 
на щеплення;

вам здається, що дитина хвора; 

дитина проходила курс 
хіміотерапії, отримувала 
стероїди або ліки, що 
пригнічують імунітет;

у дитини є алергія на ліки 
або їжу;

з моменту останнього 
щеплення минуло менш 
ніж 4 тижні;

у дитини були судоми;

дитина приймає якісь ліки.

Здоров’я / Вакцинація
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Переглянути дитячу картку.

Оглянути дитину.

Надати та обговорити 
з батьками/опікунами форму 
інформованої згоди.

Розповісти про можливі 
реакції на вакцину і час, коли 
вони можуть виникнути.

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбіновани-
ми вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклініки.

Перелічити симптоми, за яких 
потрібно терміново звертатися 
по медичну допомогу.

Порадити, який 
жарознижувальний препарат 
та в якому дозуванні давати 
дитині в разі потреби.

Повідомити, коли потрібно 
зробити наступні щеплення. 

Переконайтеся в тому, що вакцини 
зберігалися правильно 
Попросіть медсестру показати вам, де тримають вакцини, і переко-
найтеся, що їх зберігають у правильних умовах. У кожному холо-
дильнику є термометри, на які ви можете подивитися. Зазвичай вак-
цини зберігаються при температурі +2 ... +8 °С. 

На флаконах деяких вакцин 
є термоіндикатори — чутливі 
до температури наліпки у формі 
кола з квадратом усередині. 
Якщо порушується темпера-
турний режим, квадрат на 
наліпці темнішає. Мають 
використовуватися лише 
ті вакцини, на наліпці яких 
квадрат світліший, ніж коло.

Здоров’я / Вакцинація
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Вакцини від дифтерії, кашлюка, краснухи, 
кору, грипу, паротиту, гепатиту, правця 
та ХІБ-інфекції:

дітям до трьох років укол роблять 
у передню поверхню стегна;

дорослішим дітям укол роблять у плече.

Вакцину ніколи не колють у сідницю. Якщо 
вакцина потрапить у жировий прошарок, вона 
може втратити свої властивості. Якщо зачепити 
голкою сідничний нерв, це може призвести 
до больового синдрому та інших порушень.

«Живу» вакцину проти поліомієліту 
крапають дитині в рот за допомогою 
спеціальної піпетки-дозатора.

Стежте, щоб вакцини вводили 
ПРАВИЛЬНО

Реакція організму на щеплення
Якщо в дитини є реакція на щеплення, це означає, що вакцина діє й 
активізує імунітет. Зазвичай трапляються місцеві реакції: почерво-
ніння, припухлість чи болісні відчуття в місці ін’єкції. Можуть бути 
загальні реакції: підвищення температури, нездужання, що минають 
самі за кілька діб. Часто за реакцію на вакцину приймають симптоми 
інших захворювань, що збігаються із вакцинацією в часі. Наприклад, 
діти часто хворіють на ротавірусну інфекцію, яка проявляється діа-
реєю, блювотою й підвищенням температури. Але вона не є наслід-
ком вакцинації. «Після» не означає «внаслідок».

Здоров’я / Вакцинація
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Якщо графік вакцинації порушено
Якщо пропущено щеплення за календарем, не потрібно все робити 
спочатку. Якщо графік порушено, вакцинацію можна робити проти 
будь-якої інфекції у будь-якому порядку. Існує тільки одне правило: 
потрібно стежити за дотриманням інтервалів між уведенням доз, що 
дозволяє досягти максимальної ефективності щеплення. Разом із ліка-
рем/-кою складіть графік вакцинації і зробіть ті щеплення, які пропу-
стили. Різні вакцини можна вводити в один день — це звичайна між-
народна практика, а також ефективний спосіб захиститися вчасно.

Окрім того, можна використовувати вакцини різних виробників. 
Існують інфекції, схема імунізації від яких передбачає кілька доз вак-
цини, що вводяться з рекомендованим інтервалом. Це, наприклад, 
щеплення від кашлюка, дифтерії, правця, ХІБ-інфекції і гепатиту В. 
Якщо немає наступних доз вакцини того самого виробника, можна 
використовувати вакцину іншого виробника.

Хронічні захворювання
та інвалідність
У деяких дітей розвиваються тяжкі хронічні захворювання. Щоб 
пристосуватися до життя з урахуванням цих обставин, маля потре-
буватиме вашої допомоги і підтримки. Вам також знадобиться біль-
ше дізнатися про хворобу дитини. 

Пільги та права, які мають люди 
з інвалідністю в Україні 
Діти з інвалідністю мають право на отримання грошової допомоги 
за Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам 
з дитинства та дітям з інвалідністю». Розмір фінансової допомоги 
встановлюється в процентному співвідношенні до прожиткового 
мінімуму для непрацездатних громадян.

Здоров’я / Вакцинація
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Ось основні пільги та права, які мають люди з інвалідністю в Україні:

1. Державна пенсія — грошова допомога для придбання медикаментів
та різноманітних засобів догляду за хворою дитиною.

2. Право безкоштовного проїзду в міському транспорті (крім таксі).

3. Пільговий проїзд у залізничному, повітряному 
та річковому транспорті.

4. Безкоштовне санітарно-курортне лікування.

5. Безкоштовне забезпечення необхідним медичним обладнанням
(засоби пересування, протезно-ортопедичні вироби тощо).

6. Безкоштовне надання медикаментів за рецептом лікаря/-ки 
в разі амбулаторного лікування.

Окрім того, матері дітей із інвалідністю мають такі пільги:

пільга при сплаті податків із доходу;

можливість працювати за скороченим графіком;

додаткова відпустка;

достроковий вихід на пенсію.

Щоб отримувати допомогу, вам потрібно оформити документ, який 
засвідчує присвоєння дитині інвалідності. Ось основні етапи цього 
процесу:

Отримайте у сімейної/-го лікарки/-я направлення на проходження 
лікарської комісії (ЛКК) у поліклініці за місцем проживання та на 
проведення відповідних аналізів.

Підготуйте для медико-санітарної експертизи такі документи:

направлення з поліклініки (з усіма висновками 
та результатами аналізів);

свідоцтво про народження дитини;

паспорт одного з батьків (що оформлюватиме документи, 
а в майбутньому — отримуватиме допомогу);
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заяву батьків;

довідку з центру надання адміністративних послуг про 
реєстрацію місця проживання фізичних осіб;

інші папери, які можуть підтвердити стан здоров’я дитини 
(виписки з лікарень тощо);

ксерокопії перелічених вище документів.

Через якийсь час вам мають видати довідку про визнання 
інвалідності дитини.

Зверніться з цією довідкою до управління Пенсійного фонду за 
місцем проживання для оформлення пенсії з інвалідності.

Можливо, вам буде корисно поговорити з іншими батьками, діти 
яких опинилися в аналогічній чи схожій ситуації, тож знайдіть від-
повідні спільноти, щоб отримувати поради та підтримку. 

Допомога родинам із важкохворими дітьми 
до оформлення інвалідності
1 січня 2019 року набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту 
осіб, які доглядають за хворими дітьми». У ньому, зокрема, наведений 
перелік захворювань і ситуацій, у разі яких батьки можуть отримати 
фінансову підтримку до моменту оформлення інвалідності дитини. 
На підтримку від держави тепер можуть розраховувати сім’ї, що до-
глядають за дитиною, в якої діагностовано важкі перинатальні ура-
ження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні 
орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворюва-
ння, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукро-
вий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворю-
вання нирок IV ступеня. Крім того, допомогу можуть оформити бать-
ки дітей, що отримали важку травму і яким потрібна транспланта-
ція органу або паліативна допомога. 

Здоров’я / Хронічні захворювання та інвалідність
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Щоб отримувати такі державні виплати, до управління соціального 
захисту потрібно подати: 

заяву про призначення допомоги встановленого зразка; 

паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

опікунам, піклувальникам та усиновлювачам — 
документ, що підтверджує їхні повноваження; 

свідоцтво про народження дитини; 

довідку про захворювання дитини. 

Здоров’я / Хронічні захворювання та інвалідність

Зростання 
та набирання ваги
Зріст та вага дитини — важливі показники її 
здоров’я. Контроль за ними допомагає медикам 
визначити можливі проблеми зі здоров’ям ще  
на ранньому етапі. Тому вага і зріст дитини, 
окружність голови регулярно перевіряються  
і порівнюються зі стандартами розвитку дітей, 
розробленими Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я (ВООЗ). Важлива також індивідуальна 
динаміка зростання: якщо відбувається стрімке 
його пришвидшення чи уповільнення, лікарі 
обов’язково звернуть на це увагу.  

Це нормально, якщо в перші дні після 
народження дитина втрачає трохи у вазі. 
Більшість здорових дітей на 14 день життя 
відновлюють вагу, з якою народилися.

Допомога нараховується щомісяця 
в розмірі одного прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність. 
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Що таке норми ВООЗ для оцінювання росту дітей?
Це показники, визначені на основі інтенсивного дослідження. Для 
цього було проаналізовано зростання 8440 дітей у шести країнах: 
Бразилії, Гані, Індії, Норвегії, Омані та США. Це дослідження мало на 
меті визначити те, як повинні рости й розвиватися діти, щоб їхнє здо-
ров’я було якнайкращим. 

Тому серед критеріїв відбору для участі в дослідженні були певні реко-
мендовані форми поведінки, наприклад, грудне вигодовування, стан-
дартний педіатричний супровід, вакцинація, утримання матері від 
куріння під час вагітності та після неї. Дослідження довело, що діти в 
різних частинах світу, якщо вони отримують оптимальні годування 
та догляд, мають дуже близькі показники зростання. 

У «Додатках» на стор. 313–316 ви знайдете графіки, на яких показане 
співвідношення ваги і зросту, а також зміна окружності голови від- 
повідно до віку за нормами ВООЗ для оцінювання росту дітей. Гра- 
фікам передує пояснення, як ними користуватися, на стор. 312. Звер- 
ніть увагу, що норма — поняття досить широке і враховує генетич- 
ні відмінності, тобто те, що діти від народження мають різну вагу й 
зріст. Для дівчат і хлопчиків графіки також різні.

Шкіра немовляти — тонка, ніжна і дуже чутлива, її легко пошкоди-
ти. Вона насичена кровоносними судинами, а її площа відносно ваги 
тіла — вдвічі більша за площу шкіри дорослої людини. А тому речо-
вини, які опиняються на шкірі немовляти, здатні всмоктуватися  
і створювати у крові значні концентрації швидше, ніж це можливо 
через шкіру дорослих. Тож батькам потрібно дуже відповідально 
підходити до вибору засобів гігієни та догляду за шкірою дитини. 

Здоров’я / Зростання та набирання ваги
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Категорично заборонено 
щось терти, проколювати, 
видавлювати тощо: так 
дуже легко занести інфек-
цію й спричинити замість 
безневинних прищиків 
серйозні проблеми. 

Не мастити шкіру маляти 
спиртовмісними рідинами — 
лосьйонами, зеленкою, йодом. 
Ці засоби заподіюють травму-
вання, подразнення, опіки, при 
цьому ніяк не допомагаючи 
позбутися проблеми.

Зміни на шкірі можуть бути дуже різними, і для них існує безліч ме-
дичних назв. Однак на практиці з усім цим різноманіттям батьки 
повинні поводитися однаково, а саме: 

Головними діями з обробки шкіри дитини є підсушування мокрого 
(присипками) та зволоження сухого (кремами, оліями). Необхідно 
використовувати кожну можливість потримати маля голеньким.

Зволоження 
Шкіра немовляти містить вологи більше, а втрачає 
її легше, ніж шкіра дорослої людини. Це відбувається 
через перегрівання, сухість повітря, втрати рідини 
за хворобливих станів (діарея, блювання, гарячка). 
Також шкіра дитини стає сухою після надмірного 
використання гігієнічних засобів (мила, шампуню) 
або засобів, не призначених для дітей грудного віку. 

Здоров’я / Шкіра

Оскільки пересихання шкіри робить її надзви-
чайно вразливою, важливим є профілактичне 
зволоження. Для цього можна використову-
вати зволожувальні креми та олії. Найкраще 
наносити їх на шкіру після купання. Будь-які 
косметичні засоби варто спочатку випробувати 
на невеликій ділянці шкіри. 

Пам’ятайте: найчастіша причина пошкоджень шкіри 
немовляти — перегрівання. Тож першорядною профілактикою 
можливих проблем є дотримання температурного режиму.
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Косметика для немовляти
На жаль, навіть у косметичних засобах, сертифікованих для малят пер-
шого року життя, можуть міститися небезпечні речовини. Перелік 
інгредієнтів на пакуванні здатний збити з пантелику навіть досвідче-
ну людину. Тому радимо дотримуватися загальних принципів, наве-
дених нижче. 

Не застосовуйте в догляді за дитиною до одного року антибакте-
ріальні мило та серветки, гігієнічну помаду, будь-які засоби, що 
містять спирт, а також косметичні засоби для дорослих.

Не купуйте косметику в місцях, де не витримується стабільний 
температурний режим (наприклад, на відкритих ринках). 
Косметичні засоби швидко псуються за надто високої чи надто 
низької температури. Під дією активного сонця хімічні речовини 
із пластикової тари «мігрують» до засобу гігієни. 

Уникайте дитячих присипок, що містять тальк. Зараз дискуту-
ється питання, наскільки тальк є безпечним для немовлят. У разі 
його використання треба пильнувати, щоб частинки порошку 
не потрапили до дихальних шляхів дитини.  

Хімічні речовини, яких варто уникати

Здоров’я / Шкіра

Парабени / Parabens

Інші назви: Алкільовані парагідроксибензоати (alkyl parahydrox-
ybenzoates); бутил / метил / етил / пропил / ізобутил парабен 
(butyl / methyl / ethyl / propyl / isobutyl paraben)

Організм людини помилково приймає парабени за гормони, 
тому використовує їх у своїх процесах, а це порушує роботу 
ендокринної системи. 
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Що ж використовувати? 
Можемо порадити застосовувати природні косметичні олії: оливко-
ву, мигдальну, кокосову тощо (зі складом олії 100%). Загалом же кос-
метичну продукцію у догляді за немовлятами краще використову-
вати в мінімальній кількості.

Мінеральна олія / Mineral oil
Інші назви: синтетична олія, Paraffinum Liquidum

Триклозан / Triclosan

Парфумерна композиція / Отдушка / Parfum

Цей продукт переробки нафти робить шкіру м’якою на дотик, але 
для організму дитини це чужорідна сполука, що покриває шкіру 
тонкою плівкою і заважає природним процесам у ній. Paraffinum 
Liquidum підвищує ризик виникнення раку, алергій і є токсичним 
для імунної системи.

Впливає на гормональний фон, а також робить бактерії 
нечутливими до антибіотиків. Багато виробників відмовилися 
від його використання.

Це складна суміш хімічних речовин, що відповідає за приємний 
запах. Її склад простежити неможливо, тож і вплив має викликати 
застереження.
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Окрім того, можна приготувати органічну олійку для дитини само-
стійно: візьміть звичайну рафіновану рослинну олію (наприклад, 
соняшникову, кукурудзяну або оливкову) і доведіть її до кипіння на 
водяній бані. У такій олії за визначенням немає жодних консервантів 
і барвників, а «працює» вона не гірше за дорогі засоби. Після купання 
дитини змочіть в олії ватний диск і легко протріть ним всі шкірні 
складочки.

Акне новонароджених
У 20–25% новонароджених бувають прищики-гнійнички — так звані 
акне. Їхня поява спричинена впливом гормонів матері на сальні зало-
зи маляти. Акне можуть бути лише на обличчі (переважно на щоках) 
та волосистій частині голови. Вони не заважають маляті і не є не-
безпечними для здоров’я. Як правило, акне з’являються на третьому 
тижні життя і зникають без будь-якого лікування за 2–4 місяці, не 
лишаючи по собі жодних слідів.  

Можна трохи прискорити їхнє зникнення за допомогою гігієнічної 
обробки шкіри. Раз на день під час миття промивайте ділянки з акне 
мильною водою. Ретельно змивайте мило. Після купання нанесіть на 
шкіру тонкий шар зволожувального крему.

Мілії
Мілії — це маленькі білі прищики, які ви можете побачити на носику 
маляти (найчастіше) або на підборідді й щоках (значно рідше). При-
чина їхньої появи — вікові особливості розвитку сальних залоз.

Здоров’я / Шкіра

Як і акне новонароджених, мілії ніяк не заважають 
маляті; єдина проблема, яку вони створюють, — 
естетична. Вони проходять без жодного лікування, 
потрібно лише почекати кілька тижнів, рідше — 
кілька місяців. Вплинути на швидкість їх зникнення 
неможливо, оскільки це залежить від індивідуальних 
особливостей шкіри.



139

Отже, у разі пітниці:

підтримуйте в приміщенні температуру не вищу за 22 °C;

відносна вологість повітря в кімнаті, де перебуває дитина, 
має бути в межах 40–70%;

за потреби використовуйте кондиціонери та вентилятори;

Пітниця
Пітниця — варіант запалення шкіри (дерматиту), причинами якого 
є надмірне потовиділення і погане випаровування поту. Її проявами 
є почервоніння шкіри і поява прищиків-пухирців. Найчастіше піт-
ниця виникає в перші місяці життя і практично завжди зумовлена 
порушенням правил догляду за дитиною: високою температурою 
повітря, зайвим укутуванням, використанням одягу, що не вбирає 
піт або щільно прилягає до тіла. 

Пітниця викликає біль і свербіж. Однак за правильного догляду вона 
дуже швидко проходить. «Лікування» зводиться до нормалізації спо-
собу життя, і жодної потреби використовувати ліки немає.

Здоров’я / Шкіра

не допускайте щільного сповивання, 
а краще відмовтеся від пелюшок 
і використовуйте сорочечки та 
повзунки вільного крою;

регулярно тримайте 
малюка голеньким.
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Попрілості
У більшості дітей протягом перших 18 місяців життя виникають по-
прілості. Причини їх появи можуть бути різними:

тривалий контакт шкіри із сечею та калом;

чутлива шкіра;

натирання;

мило, мийні засоби або піна для ванни;

серветки для дітей;

діарея або інші захворювання.

Попрілості можуть мати вигляд червоних плям на сідницях або по-
червоніння всієї пахової ділянки. Запалена шкіра стає гарячою на до-
тик, на ній можуть з’явитися плями, прищики або пухирці. Найкра-
щий спосіб впоратися з попрілостями — не допускати їхньої появи.

Ось кілька простих порад, як запобігти попрілостям:

Змінюйте мокрі або забруднені підгузки якнайшвидше. Зовсім 
маленьким діткам потрібно змінювати підгузок 10–12 разів на добу, 
старшим малюкам — принаймні 6–8 разів.

Ретельно витирайте всю площу, покриту підгузком, спереду назад. 
Для цього використовуйте чисту воду чи спеціальний дитячий 
лосьйон або дитячі вологі серветки.

Кладіть дитину на рушник або пелюшку і знімайте підгузок так 
часто, як це тільки можливо. Бажано, щоб шкіра маляти 
якнайдовше контактувала зі свіжим повітрям.

Використовуйте захисний крем, наприклад, на основі окису цинку.

Якщо в дитини все ж з’явилися попрілості, їх можна вилікувати спе-
ціальним кремом. Попросіть лікаря/-ку або провізора/-ку підібрати 
вам крем від попрілостей. У разі якщо попрілості не проходять або в 

Здоров’я / Шкіра
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дитини стійкий яскраво-червоний висип із білими або червоними 
прищами, що поширюється на шкірні складочки, будьте уважні — 
це може бути ознаками грибкової інфекції. У цьому випадку знадо-
биться протигрибковий крем. Порадьтеся з лікарем/-кою або про-
візором/-кою.

Себорейний дерматит
Себорейний дерматит — захворювання, яке полягає в гіперпродук-
ції клітин шкіри, що спричиняє її лущення. Його важко сплутати з 
чимось іншим: це не прищики, а об’ємні лусочки або скоринки, колір 
яких варіюється від світло-жовтого до темно-коричневого. 

Цей вид дерматиту найчастіше вражає волосисту частину голови, 
але також може поширюватися на вуха, шию, обличчя. Зрідка себо-
рейний дерматит може з’являтися на грудях, сідницях або в паху. 

Причиною захворювання є вплив материнських гормонів у поєдна-

Здоров’я / Шкіра

нні з діяльністю грибків, які живуть на нашій шкірі та є елементом 
нашої нормальної мікрофлори. 

Себорейний дерматит дуже поширений серед немовлят перших мі-
сяців життя. Зазвичай діти його «переростають»: він минає без жод-
ного лікування до пів року, не тривожить маля і не несе жодної загро-
зи для його здорового зростання. 

Не намагайтеся зішкребти лусочки чимось твердим чи гострим. Мож-
на лише вичісувати їх м’якою (з ворсу) дитячою щіткою після купан-
ня, коли вони добре розмокнуть. Якщо себорейний дерматит не про-
ходить до шести місяців, варто звернутися до лікаря/-ки, який (яка) 
порадить протигрибковий засіб для зовнішнього використання.
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Здорові молочні зуби відіграють важливу роль: лише з ними маля мо-
же правильно вимовляти звуки, повноцінно харчуватися, мати здо-
рову усмішку. Молочні зуби також «готують місце» для корінних зу-
бів. Тож їхня рання втрата може призвести до зменшення простору 
для корінних зубів, що призводить до скупченості в зубному ряді.

Проблеми під час появи зубів
Коли прорізуються зубки, малюки можуть бути дратівливими та не-
спокійними, смоктати пальці та кулачки. Можливі почервоніння й 
припухлість ясен, почервоніння щік і навіть підвищення темпера-
тури тіла. Однак зауважте, що прорізування зубів не повинно викли-
кати надмірну хворобливість немовляти. Якщо ви бачите, що маля 
почувається зле, не списуйте це на появу зубів, а проконсультуйтеся  
з вашим/-ою лікарем/-кою.

Проблеми, пов’язані з появою зубів, можна полегшити, якщо дати 
дитині пожувати скоринку хліба або зубні кільця. Зменшити біль 
також можна за допомогою масажування пальцем ясен маляти або 
нанесення на них невеликої кількості спеціального зубного гелю. 
Однак із цим засобом треба бути дуже уважними.

6–9 місяців

10–12 місяців

12–15 місяців

18–20 місяців

20–30 місяців

На малюнку зображено, 
коли в більшості дітей 
з’являються молочні 
зуби. Однак зауважте, 
що в різних дітей 
їхня поява може 
варіюватися у часі.
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Існує величезна кількість лікарських препаратів у вигляді гелів, яки-
ми дитині натирають ясна. Вони приємні на смак і полегшують стан 
при прорізуванні зубів. Такі гелі можна поділити на дві групи: ті, що 
містять знеболювальний засіб місцевої дії (як правило, бензокаїн або 
лідокаїн), і ті, що його не містять.

Медична наука не рекомендує застосовувати гелі з бензокаїном або 
лідокаїном, оскільки вони можуть спровокувати смертельно небезпе-
чні ускладнення — перш за все судоми і порушення серцевого ритму.

Отже, уважно вивчайте інструкції до зубних гелів! Якщо в складі та-
кого гелю є бензокаїн (benzocain) або лідокаїн (lidocaine), у жодному 
разі не купуйте їх!

Здоров’я / Зуби

Окрім цього, зверніть увагу: підвищення температури тіла 
дитини через прорізування зубів не є протипоказанням 
до вакцинації!

Профілактика дитячого карієсу
Карієс може виникнути незабаром після появи перших зубів. Він 
з’являється частіше, якщо дітям дають цукровмісні напої, наприк-
лад, сік. Зауважте, що будь-яку їжу та напої, що містять цукор, кате-
горично не рекомендується давати дітям у перший рік життя.

Щоб уникнути карієсу: 

починайте чистити дитині зуби, щойно вони з’являться;

подбайте, щоб усі члени родини дотримувалися правил гігієни рота;

запропонуйте дитині користуватися чашкою, коли їй 
виповниться шість місяців.

Пам’ятайте: дитячий карієс менш поширений 
серед дітей на грудному вигодовуванні.

Якщо, на вашу думку, в дитини з’явився карієс 
або ви хотіли б отримати більше інформації про 
запобігання цій проблемі, зверніться до стоматолога.
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Як чистити молочні зуби
Молочні зуби (навіть якщо це поки що лише один зуб) потрібно чис-
тити від нальоту м’якою дитячою зубною щіткою. Робіть це щодня. 
Можна використовувати також щіточку, яка вдягається на палець 
дорослого, або просто намотати на палець кілька шарів бинту. Зуб-
на паста поки що не потрібна.

Коли дитина навчиться тримати ложку, їй варто дати й власну зуб-
ну щітку. Щітка повинна бути маленькою, легкою і м’якою; дуже ба-
жано, щоб вона мала обмежувач, який не дозволятиме засунути щіт-
ку занадто глибоко до рота. 

Здоров’я / Зуби

Спочатку важливо зацікавити маля самим процесом. Якщо малюк 
сприйматиме чищення як неприємний обов’язок, буде дуже важко 
почистити йому зуби навіть вашими руками. Чистіть зуби разом, 
перетворіть це на гру! Швидше за все маля, дивлячись на дорослих, 
буде з ентузіазмом повторювати їхні дії. Можна час від часу брати 
його ручку в свою і відпрацьовувати правильні рухи. 

Також потроху привчайте дитину полоскати рота й випльовувати 
воду. Коли вона навчиться це робити, можна починати використо-
вувати зубну пасту. Купуючи цей засіб, переконайтеся, що він при-
значений саме для віку вашої дитини. 

Зверніть увагу: батьки мають 
допомагати дітям чистити 
зуби, поки їм не виповниться 
вісім років — це забезпечить 
ефективний захист зубів.

Заохочуйте жування
Коли дитині виповниться шість місяців і ви розпочнете прикорм, про-
понуйте їй серед іншого шматочки їжі, які можна брати пальчиками 
і потрібно жувати (навіть якщо ще не з’явилися зубки). Це можуть бу-
ти шматочки м’якого яблука, банана, вареної моркви, картоплі тощо. 
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Своєчасне опанування жування 
впливає на:

здоров’я зубів і формування 
правильного прикусу;

мовлення: розвиваються м’язи 
й координація язика;

різноманіття харчування дитини;

травлення: під час жування їжа 
ферментується, змішуючись 
зі слиною.

Дитина, яка вчасно навчилася жувати, значно менше ризикує пода-
витися їжею. «Вчасно» — це у проміжку від 6 до 12 місяців. Дослідже-
ння вказують, що якщо дитина не навчиться жувати в рекомендо-
ваний період, то її бажання й готовність робити це після 12 місяців 
різко знижуються. 

Гострий або хронічний отит (запалення середнього вуха) — захворю-
вання, досить поширене серед немовлят. Один випадок інфекцій-
ного захворювання вух протягом перших 12 місяців життя є типо-
вим, але понад три випадки загрожують серйозними проблемами, 
зокрема хронічним захворюванням вух та втратою слуху. 

Отит у більшості випадків є наслідком респіраторного захворюван-
ня — ГРВІ, грипу, ангіни. Через особливості анатомії немовлят збуд-
ники хвороби — бактерії та віруси — легко потрапляють із носоглот-
ки до слухової труби.
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Як визначити ймовірність отиту
Маля дратівливе й неспокійне, погано спить, довго плаче. Хоча ди-
тина поки не може сказати, що в неї болить вухо, ви можете це зрозу-
міти з того, як часто вона смикає себе за вухо, тулиться 
вушком до вас, нахиляє голову в один бік, робить 
головою якісь незвичні рухи. 

Наявне або щойно перенесене респіраторне захво-
рювання — також аргумент на користь отиту. 
Спробуйте натиснути на козелок вуха (див. малюнок) — 
якщо в дитини отит, ця дія викличе різке посилення 
болю й пронизливий плач. 

У дитини болить вухо: що робити
Якщо є підстави вважати, що в малюка болить вухо, зверніться до 
лікаря/-ки якомога швидше. А якщо дитина при цьому почувається 
погано в цілому — квола, бліда, відмовляється від їжі, невтішно мо-
нотонно плаче, блює, — медична допомога потрібна невідкладно! 

Якщо ж дитині три місяці й більше, її стан не викликає у вас вели-
кого занепокоєння, а надворі вечір, можна відкласти відвідини лі- 
каря або лікарки до ранку. Тим часом дайте маляті знеболювальний 
засіб (парацетамол або ібупрофен) та закапайте судинозвужувальні 
краплі в ніс. 

Увага! До зустрічі з лікарем/-кою 
не вводьте ніяких ліків у вухо. 
Також не слід гріти вухо 
у жоден спосіб.

Здоров’я / Вуха
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Профілактика 
рахіту
Рахіт — захворювання дітей грудного й раннього віку, що полягає в 
порушенні обміну речовин, насамперед фосфорно-кальцієвого. Це 
порушення призводить до неправильного формування скелета та 
розладу функцій внутрішніх органів і систем. Головною причиною 
його виникнення є дефіцит вітаміну D, який регулює фосфорно-каль-
цієвий обмін в організмі людини.

Вітамін D — «сонячний вітамін»: він виробляється в організмі під 
дією ультрафіолету, а також міститься в деяких харчових продуктах 
(найбільше його у жирній рибі). Діти народжуються із незначними 
запасами вітаміну D; в організм малюків він надходить із материн-
ського молока або вітамінних добавок, оскільки перебувати під пря-
мим сонячним промінням їм ще дуже небезпечно. 

ВООЗ зазначає, що прийом вітаміну D є ефективною профілактикою 
рахіту, однак не дає рекомендацій щодо дозування. У багатьох краї-
нах, навіть набагато більш сонячних, ніж наша, всім дітям рекомен-
довано приймати профілактичну дозу вітаміну D. Наприклад, Аме-
риканська асоціація педіатрів радить щодобово давати дітям із пер-
ших днів життя 400 МО (міжнародних одиниць), що дорівнює 10 
мікрограмам, вітаміну D для профілактики рахіту. 

Щоденна доза 400 МО вважається безпечною для дітей, тобто такою, 
що не може спричинити розвитку гіпервітамінозу D. Однак все ж вар-
то застосовувати ці препарати під контролем ваших лікаря/-ки. Обго-
воріть із лікарем або лікаркою дозу, препарат і те, як його приймати. 

Зауважте: більше вітаміну D — не означає краще. Гіпервітаміноз D 
не менш небезпечний, ніж дефіцит вітаміну, тому не збільшуйте до-
зи, які вам порадить лікар/-ка. У дуже великих кількостях вітамін D 
отруйний аж до смертельних випадків, тож не забувайте прибирати 
флакон у недосяжне для дитини місце.
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Зазвичай ознаки хвороби очевидні. Але часом буває важко визначи-
ти, захворіла дитина чи ні. У таких випадках покладайтеся на свою 
інтуїцію. Ви знаєте свою дитину краще, ніж будь-хто, тож зможете по-
мітити зміни в її поведінці або інші тривожні сигнали. Якщо вам зда-
ється, що привід непокоїтися існує, завжди звертайтеся до лікаря/-ки! 

Перш ніж дати захопити себе думкам на кшталт «можливо, відбува-
ється щось страшне, а ми не бачимо», потрібно уважно подивитися 
на дитину та оцінити її загальний стан і настрій. Будь-яке серйозне 
нездужання у немовлят супроводжується порушенням нормального 
стану: кволістю, що наростає, і зниженням апетиту аж до повної 
відмови від їжі. Тож до цих ознак треба завжди ставитися серйозно  
і шукати їхню причину разом із лікарем/-кою. 
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Якщо дитина хворіла з нежитем, гарячкою, зниженим апетитом, але 
була веселою, активною, хотіла гратися, а потім з’явилися кволість та 
сонливість, це означає, що потрібно звернутися до лікаря/-ки вдруге.

Кволість, втрата цікавості до взаємодії, сонливість
Маля менш уважне, ніж зазвичай; не цікавиться тим, що відбуваєть-
ся навколо; не радіє тому, що йому, як правило, подобається. 

Здоров’я / Як визначити, що дитина захворіла

Сонливість — це не та ситуація, коли дитина спить 
довше, одужуючи після інфекційної хвороби. 
Дитина дрімає цілий день, її важко розбудити 
та/або вона знову засинає невдовзі після того, 
як ви її розбудили, — ось ознаки сонливості.

Погане споживання їжі або втрата апетиту
Варто насторожитися, якщо маля з’їдає менше половини звичної 
кількості їжі протягом доби. Недостатність у їжі може проявлятися 
потемнінням сечі та зменшенням сечовиділення (рідше, ніж кожні 
три години).

Тривожні симптоми
Зміни в поведінці: наприклад, дитина незвично дратівлива й неспо-
кійна, довго і невтішно або різко, голосно плаче. Якщо ви не можете 
пояснити такі зміни іншими причинами, це привід припустити біль 
або нездужання. Будьте уважні до інших ознак. Виміряйте темпера-
туру тіла.

Підвищення температури тіла, або гарячка, є симптомом захворю-
вання. Як правильно вимірювати температуру тіла під пахвами, чи-
тайте на стор. 151.

Висипання. Різні висипання трапляються практично в усіх дітей і пе-
реважно не становлять небезпеки. Однак якщо вони супроводжують-
ся іншими ознаками хвороби — гарячкою, кволістю, блювотою, — 
негайно телефонуйте до «швидкої» та до лікаря/-ки.
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Сильний біль у животі. Про те, що в маляти сильно болить живіт, 
може свідчити те, що дитина різко, голосно плаче, кричить, підтягує 
ноги до животика або скрючується.

Блювання, яке повторюється, та/або в блювоті є домішки чогось, чо-
го дитина не їла: наприклад, прожилки крові. Блювання — доволі 
небезпечний симптом, тож консультація з лікарем/-кою необхідна. 
Часом важко визначити, чи це блювання, чи зригування. 

Пронос (діарея). Це небезпечний для немовляти симптом, який зав-
жди потребує консультації з лікарем/-кою, тому що може швидко при-
звести до зневоднення. Іноді оцінити, чи є в маляти пронос, важко. 
Докладніше про діарею — на стор. 168.

Кровотеча може бути ознакою серйозного захворювання. Якщо ви 
помітили (навіть не маючи абсолютної впевненості) кров у калі, сечі, 
їжі, яку маля відригнуло або виблювало; якщо є кров’янисті виділе-
ння з носа, вуха або статевих органів; якщо в дитини, яка не падала і 
не вдарялася, з’явилися синці — обов’язково зверніться до лікаря/-ки.

Ознаки зневоднення: темний колір сечі, відсутність сечовиділення 
понад шість годин, сухість шкіри і слизових оболонок, язика, плач 
без сліз, западання очей, тім’ячка. Докладніше про зневоднення та як 
йому запобігти — на стор. 169.

Неприродно напружені або, навпаки, розслаблені м’язи: дитина 
втримує якусь неприродну позу.

Підвищена чутливість до зовнішніх подразників: маля негативно 
реагує на дотик, починає дужче плакати, коли його беруть на руки; 
дитині боляче дивитися на світло (мружиться, відвертається, її очі 
сльозяться); болісно реагує на звуки.

Зміна голосу. Якщо ви помітили, що в маляти змінився голос, постав-
теся до цього серйозно: наприклад, осиплий голос може бути ознакою 
вірусного крупу, або спазму гортані (ларингоспазму). Докладніше про 
круп читайте на стор. 167. 

Утруднене дихання. Дихання може бути шумним, хрипким, швид-
ким та/або поверхневим. Також дитина може робити великі паузи 
між вдихами. Маля може кректати, докладати значних зусиль, щоб 
дихати: наприклад, коли шкіра між ребрами або у яремній ямці (ямка 
внизу шиї, між ключицями) втягується з вдихом.

Здоров’я / Як визначити, що дитина захворіла
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Вимірювання температури тіла

Термометр
Ртутні термометри вважаються найточнішими, але водночас вони 
найнебезпечніші. Тому дуже небажано їх використовувати. 

Безконтактні термометри є значно безпечнішими. Вони дають точ-
ний результат виміру температури, ще й роблять це за секунди. При 
цьому їх не потрібно щоразу обробляти після використання, тому 
що вони не контактують зі шкірою. Саме тому безконтактні термо-
метри дуже зручні для сімей із маленькими дітьми.

Електронний термометр також є достатньо безпечним. На початку 
користування перевірте, чи не дає він похибку. Для цього виміряй-
те свою температуру ртутним і електронним термометрами, звірте 
показники й запам’ятайте різницю, якщо вона є. На точність даних 
електронного термометра може впливати також «свіжість» батаре-
йок, тому потрібно вчасно їх замінювати. 

Пам’ятайте: батарейка дуже небезпечна, якщо її проковтнути! А видо-
бути її з пристрою досить просто. Тому ніколи не залишайте елект-
ронний термометр у межах досяжності дитини!

Як правильно міряти температуру під пахвами
Спочатку протріть або промокніть шкіру під пахвами, щоб вона не 
була вологою. Для того, щоб температура шкіри під пахвою макси-
мально наблизилася до температури внутрішніх органів, потрібно 
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притиснути руку до тіла на п’ять хвилин. Після цього треба поста-
вити термометр так, щоб він щільно прилягав до шкіри, і потримати 
ще близько п’яти хвилин. Електронний термометр, знявши перше 
значення (приблизно через хвилину), подає звуковий сигнал, але 
точніше значення ви отримаєте, якщо потримаєте його ще кілька 
хвилин. Під час вимірювання категорично не можна діставати тер-
мометр. Якщо він електронний, ви можете бачити, як змінюються 
цифри, не дістаючи його.

Біль у животі
В усіх малят час від часу болять животики. Таку ситуацію можна роз-
пізнати по тому, що дитина різко, голосно плаче або навіть кричить, 
підтягує ноги до животика або скрючується. Найчастіше джерелом 
болю бувають живіт та шкіра, тож якщо зовні все гаразд, а дитина 
явно страждає, то підозра цілком справедливо падає на живіт. Як пра-
вило, кольки, закреп чи метеоризм не супроводжуються іншими три-
вожними симптомами (гарячкою, блюванням тощо). У будь-якому 
разі дитину, в якої болить живіт, потрібно показати лікарю/-ці. Якщо 
ж сильний біль супроводжується іншими симптомами — зверніться 
по медичну допомогу невідкладно. 

Закреп 
Труднощі з випорожненням кишечника —  
зовсім не рідкісна причина плачу маляти. 
Ознаками закрепу є тривала відсутність 
випорожнення (довше, ніж це властиво  
саме вашій дитині), здуття животика,  
часте відходження газів; маля, плачучи, 
підтягує ніжки до живота. 

Помасажуйте маляті животик і симетрично 
згинайте його обидві ніжки в колінному 
і кульшовому суглобах (притискайте ніжки 
до животика). Подальші дії та препарати 
обов’язково узгоджуйте з лікарем/-кою. 

Здоров’я / Як визначити, що дитина захворіла
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Коли потрібно звертатися по допомогу
Педіатри в усьому світі спокійно ставляться до самолікування, коли 
йдеться про знайому батькам або тим, хто опікується малям, хворо-
бу. Зрештою, саме люди, що піклуються про немовля, і є тими, хто за 
потреби надасть першу допомогу. 

Передусім це стосується батьків дітей із хронічними захворювання-
ми. Наприклад, якщо у вашої дитини бронхіальна астма, варто ді-
знатися, як робити масаж проти обструктивного бронхіту, а також як 
полегшити або випередити напад. Усе це може докладно пояснити 
лікар/-ка.

Отже, головна умова для самолікування — ваша впевненість, що 
симптоми вам добре знайомі й ви знаєте, як діяти. 

Якщо будь-який симптом з’явився вперше; якщо порушений за-
гальний стан (маля кволе, нічим не цікавиться); якщо ви сумніваєте-
ся чи непокоїтеся — обов’язково проконсультуйтеся з лікарем/-кою! 

Дуже важливо знати, як діяти в екстрених 
випадках — при порізі, кровотечі, падінні, опіку, 
травмі голові тощо — і яку першу допомогу ви 
можете надати дитині, поки чекаєте на медиків. 
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Коли візит до лікаря/-ки відкладати не можна

Біль у вусі, який:
триває кілька годин;
супроводжується 
виділеннями з вуха;
має інші симптоми (гарячка, 
кволість, блювання тощо);
виник у дитини, якій менше 
трьох місяців.

Зневоднення 
Проявляється як відсутність 
сечовиділення понад шість 
годин, сухість шкіри і слизових 
оболонок, язика, плач без сліз, 
западання очей, тім’ячка.
Може виникнути через 
блювання, пронос (діарею)  
або перегрівання.

Дитина проковтнула: 
отруйну або їдку речовину 
(побутову хімію, ліки, 
косметику тощо);

батарейку; 

два й більше магнітів;

гострий предмет;

предмет, довший за 3 см.

Дитина засунула собі дрібний 
предмет до носа або вуха.

Діарея, яка супроводжується:
гарячкою;
ознобом та блідістю шкіри;
ознаками зневоднення.

У разі якщо стан дитини потребує невідкладної допомоги або дуже 
вас непокоїть, намагайтеся якнайшвидше дістатися найближчої лі-
карні або медичного пункту.

Телефонуйте до «швидкої», якщо:

- ви не можете зв’язатися з вашим/-ою лікарем/-кою;
- ви не можете самостійно дістатися лікарні.

Зателефонуйте за номером 103 та повідомте диспет-
черу необхідне. На гарячих лініях (103) працюють 
люди із медичною освітою, тож вони самі постав-
лять вам потрібні запитання. Диспетчер або 
адресує ваш дзвінок до лікаря/-ки, який (яка) 
проконсультує вас по телефону, або спрямує 
до вас бригаду швидкої допомоги.
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Коли викликати 
швидку допомогу

Блювання, яке багато разів 
повторюється. 

Кал зі слизом, зеленню 
та/або домішками крові. 

Серйозна травма 
(серйозний поріз, опік, падіння 
зі значної висоти тощо). 

Судоми 
(навіть якщо вам здається, що 
дитина швидко відновлюється).
При судомах не намагайтеся 
дати дитині їжу чи пиття, 
а також ліки. Про те, як 
розпізнати фебрильні (на тлі 
гарячки) судоми, читайте на 
стор. 162.

Різка зміна поведінки: 
відмова від їжі, безпідставна 
дратівливість, різка млявість, 
підвищена сонливість, судоми, 
сплутаність свідомості (вам 
здається, що дитина не розуміє, 
що відбувається навколо, або не 
впізнає вас). 

Анафілактична реакція, 
зумовлена будь-якими чинни-
ками, зокрема укусами комах. 

Дитина знепритомніла 
або не прокидається.

Припинення дихання 
на більш ніж 15 секунд.

Вдихання чужорідного тіла 
або асфіксія (удушення) 
усіх інших видів (захлинання 
блювотними масами, 
утоплення, задушення).

Утруднене дихання. 
Поки чекаєте на медиків, 
забезпечте дитині надходження 
свіжого повітря: відчиніть вікно 
або вийдіть із малям на балкон. 
Якщо надворі холодно, дитину, 
звісно, треба одягти або загор-
нути так, щоб вона не змерзла.

Висипання, 
що супроводжується 
іншими симптомами
(гарячкою, блюванням, 
кашлем, млявістю).

Сильний біль у животі, який 
супроводжується блюванням. 

Блювотні маси мають 
зеленуватий колір або містять 
домішки слизу й крові. 
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Цю главу присвячено станам, з якими вам, найімовірніше, доведеться 
стикнутися. Ви дізнаєтеся і про те, який догляд та допомога потрібні 
дитині. Ми не заохочуємо вас ставити діагнози, адже це справа ліка-
ря/-ки. Однак на початку скажемо кілька слів про інфекційні захво-
рювання, які є найпоширенішими та про які існує найбільше мі- 
фів, — ГРВІ та грип.

ГРВІ
Гострі респіраторні вірусні інфекції викликаються сотнями дуже 
схожих між собою вірусів, які «облюбовують» верхні дихальні шля-
хи, зокрема ніс. Тому характерна ознака ГРВІ — нежить. Тобто якщо 
в дитини гарячка і нежить, то це швидше за все ГРВІ. Нежить без га-
рячки також має здебільшого вірусну природу. А от гарячка без не-
житю вказує на щось інше. 
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Як лікують ГРВІ
Ліків проти вірусів, які спричиняють ГРВІ, не існує — усі «противі-
русні» засоби, які можна знайти в аптеках, є засобами з недоведеною 
ефективністю і так само недоведеною безпекою. Окрім того, потрібно 
пам’ятати, що антибіотики на віруси не діють.

Зате ефективні засоби проти ГРВІ має у своєму арсеналі імунна сис-
тема. Тож лікування цих інфекцій полягає у створенні умов, у яких 
організму легше впоратися з вірусом і які запобігають виникненню 
ускладнень.

Батькам буває важко змиритися з тим, що давати дитині ліки не по-
трібно, і часом це викликає недовіру до медиків. Однак відомий жарт 
про «застуду, яка проходить за тиждень, якщо її лікувати, і за сім днів, 
якщо не лікувати» — лише частково жарт, коли йдеться про ГРВІ. За 
міжнародними протоколами, ГРВІ потрібно лікувати так, як описано 
нижче.

Повітря в кімнаті, де перебуває хвора дитина, має бути 
прохолодним (16–19 °С) і добре зволоженим (50–70%).

Здоров’я / Коли дитина хворіє

Чим відрізняється ГРВІ від застуди
Часто люди вважають, що дитина «застудилася», тобто переохоло-
дилася, і через це захворіла. Однак, хоча переохолодження й може 
сприяти виникненню так званих застудних захворювань, та все ж 
до них завжди призводять мікроорганізми, якими переважно є віру-
си з групи ГРВІ. До речі, в англомовних країнах ГРВІ називається 
common cold — «звичайна застуда».

Висока температура повітря не дає організму ефективно втрачати 
тепло. Внаслідок цього температура тіла стає надмірно високою. 
У поєднанні з сухістю повітря це призводить до пересихання 
слизових оболонок (а коли вони сухі, то не здатні захищати 
організм від інфекцій), згущення слизу в дихальних шляхах, 
складнощів із його відведенням, згущення крові (зневоднення). 
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Потрібно також регулярно провітрювати приміщення, де пере-
буває хвора дитина, щоб позбутися вірусу в повітрі. Маля в цей 
час може побути в іншій кімнаті. Зауважте, що провітрювання 
не збільшує вологості повітря, а в холодну пору року може навіть 
зменшувати, оскільки холодне повітря — дуже сухе.

Додаткове пиття. Цей пункт найчастіше пропускають повз 
вуха, однак він є критично важливим! Пиття, як і оптимальна 
вологість повітря, запобігає зневодненню і допомагає 
підтримувати слиз у рідкому стані.

Симптоматична допомога при нежитю: зволоження носа 
краплями фізрозчину, застосування назального аспіратора 
та судинозвужувальних крапель за потреби. Докладніше про 
нежить читайте на стор. 163.

Приймання жарознижувальних засобів у разі поганого 
самопочуття дитини.

Коли потрібно 
повторно звернутися до лікаря/-ки
Якщо на четвертий день хвороби немає поліпшення. Зазвичай при 
ГРВІ стає краще на 3–4 день хвороби: знижується температура тіла, 
підвищуються настрій та апетит. Це не означає, що маля повністю 
одужало, але повинен відбутися злам хвороби в бік одужання. 

Якщо після очевидного поліпшення стан знову погіршився. 

Здоров’я / Коли дитина хворіє

Якщо підвищена температура тіла  
тримається більш ніж сім днів.

Якщо шкіра помітно бліда.

Якщо виникає кволість та/або 
сонливість, яка прогресує.

Усі ці симптоми можуть свідчити про 
ускладнення хвороби. Така ситуація завжди 
вимагає додаткової консультації з лікарем/-кою. 
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Грип 
Грип також є гострою респіраторною вірусною інфекцією. Його про-
яви схожі на симптоми звичайної ГРВІ, однак викликає його інший, 
значно агресивніший і більш небезпечний, вірус. Щороку в світі де-
сятки тисяч людей умирають від грипу та ускладнень, які він спричи-
няє, — передусім важких пневмоній. Вірус постійно 
мутує: регулярно з’являються нові його штами. 
Кожного сезону робляться прогнози, поширення 
яких штамів варто очікувати цього року, і проти 3–4 
найнебезпечніших штамів виробляються вакцини.

Здоров’я / Коли дитина хворіє

Лікування грипу
Грип лікують так само, як і ГРВІ, тобто за 
допомогою оптимального догляду і симп-
томатичного застосування невеликої 
кількості препаратів. Однак на відміну від 
ГРВІ від грипу існують ліки, наприклад, 
озельтамівір. Зауважте, що препарат 
не рекомендований для самолікування. 
Його здебільшого використовують тоді, 
коли симптоми важкі або коли хворіє людина 
з групи ризику. Дітям до року давати препарат 
із діючою речовиною озельтамівір без кон-
тролю лікаря/-ки категорично не можна.

Люди часом схильні самі діагностувати в себе грип, а до того ж на-
зивати грипом усі нездужання, коли є висока температура, нежить і 
болить горло. Через це грип часто недооцінюють. Справді, організм 
здорової дорослої людини здебільшого здатний із ним впоратися. Але 
для дітей до двох років, людей, старших за 65 років, та людей із хро-
нічними захворюваннями він дуже й дуже небезпечний: саме в цих 
групах зафіксовано найбільше смертельних випадків. Пневмонія є 
найбільш частою причиною смертності дітей раннього віку в світі.
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Вакцинація від грипу
Щеплення — найбільш дієвий спосіб захиститися від грипу. Дітям 
рекомендовано робити щеплення від грипу з шести місяців. Саме 
тому вкрай важливо, щоб усі, хто опікується малям, мали щеплення 
проти цієї хвороби, адже саме дорослі до пів року «захищають» ди-
тину від неї. 

Підвищена температура тіла, 
або гарячка 
Підвищення температури тіла, або гарячка, — найімовірніший про-
яв хвороби. Найчастіше гарячку зумовлює активація в організмі тих 
процесів, які є імунною відповіддю на вторгнення інфекції. 

Що робити батькам,
коли в дитини гарячка
Необхідно забезпечити такі умови, в яких організм мав би змогу ефек-
тивно втрачати тепло й не втрачати зайву вологу через дихання. Це 
означає, що дитина повинна дихати прохолодним (16–19 °С), добре 
зволоженим (50–70%) повітрям. Адже висока температура повітря не 
дає організму втрачати тепло, внаслідок чого температура тіла стає 
надмірно високою. При цьому дитина не повинна мерзнути: якщо 
повітря прохолодне, вдягніть або вкрийте її (однак перегрівання 
буде зайвим). 

Здоров’я / Коли дитина хворіє

Дуже важливо давати дитині додаткове пиття. 
Дефіцит рідини в організмі призводить 
до погіршення стану, відсутності ефекту 
від жарознижувальних препаратів.
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Коли потрібно «збивати» температуру 
Деякі батьки вважають, що потрібно «збивати» підвищену темпера-
туру якомога швидше. Однак систематичне «збивання» температури 
може створити ілюзію видужування і призвести до запізнення із по-
чатком лікування в разі виникнення ускладнень. Зниження темпера-
тури без втручання є показником того, що організм перемагає хворобу.

У питанні «збивати чи не збивати» першочергове значення мають не 
цифри, а загальний стан дитини, бо всі діти по-різному переносять 
підвищену температуру. Якщо дитині дуже погано, значить, є сенс 
температуру знизити. Не намагайтеся досягти 36,6 °С. Якщо темпе-
ратура впала на 1 °С і дитині стало легше — можна зупинитися на 
цьому.

Жарознижувальні  
препарати 
Парацетамол та ібупрофен — єдині жарознижувальні медикаменти, 
які можна застосовувати дітям першого року життя. Вони також ма-
ють знеболювальну дію. 

Препарати приймаються симптоматично, тобто в той момент, коли 
лікар/-ка або ви самі вирішили, що температуру необхідно знизити. 

Якщо немає ефекту від одного засобу, скажімо, пара-
цетамолу, можна спробувати ібупрофен — однак 
не раніше, ніж за годину після прийому першого. 
Обов’язково дотримуйтеся зазначених в інструкції 
інтервалів між прийомами одного медикаменту. 
В жодному разі не перевищуйте максимальну 
добову дозу. Обов’язково радьтеся з вашим ліка-
рем/-кою або медсестрою та уважно читайте 
інструкцію, щоб не помилитися із дозуванням! 

Здоров’я / Коли дитина хворіє



162

Якщо жарознижувальні не діють
До відсутності ефекту від жарознижувальних препаратів найчастіше 
призводить дефіцит рідини в організмі. Крім того, якщо параметри 
повітря не оптимальні (тобто в помешканні занадто гаряче та/або 
сухо), ефективність таких ліків також може зменшуватися.

Фізичні методи зниження температури тіла
Популярний метод розтирання спиртом чи оцтом не рекомендує-
ться застосовувати у догляді за маленькими дітьми. Ці речовини 
всмоктуються з поверхні шкіри і потрапляють у кров, спричиняю-
чи алкогольне чи кислотне отруєння, яке небезпечне саме по собі,  
а тим більше у поєднанні з хворобою. 

До того ж у домашніх умовах не можна застосовувати методи впли-
ву холодом: занурення в холодну воду, загортання в мокрі прости-
радла, грілки з льодом і тому подібні. Контакт шкіри з холодом ви-
кликає спазм судин, і температура шкіри знижується. Водночас тем-
пература внутрішніх органів підвищується, а це дуже небезпечно! 
Подібні методи можуть бути застосовані лише в умовах стаціонару, 
під безпосереднім контролем лікаря/-ки.

Здоров’я / Коли дитина хворіє

А от обтирання або занурення в теплу воду (30–34 °С) можуть 
допомогти. Можна спробувати такий спосіб за умови, що 
його нормально переносить дитина. Якщо маля тремтить, 
плаче, опирається — краще припинити процедуру.

Зауважте: дихання прохолодним повітрям та пиття — 
набагато безпечніші способи запобігання надмірному 
підвищенню температури тіла, ніж будь-який вплив 
через шкіру.

Фебрильні судоми
На тлі високої температури тіла у близько 5% дітей можуть з’явити- 
ся фебрильні (від лат. febris — гарячка) судоми. Цей стан пов’язаний  
із незрілістю нервової системи дитини та найчастіше виникає у ма-
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люків у віці від 6 до 18 місяців. Після 3 років фебрильні судоми бува-
ють набагато рідше і зазвичай повністю зникають до 5–6 років без 
наслідків для здоров’я.

Фебрильні судоми дуже лякають батьків: тіло дитини стає напруже-
ним, очі закочуються, дитина може випинатися, м’язи неконтрольо-
вано, ритмічно скорочуються. Змінюється колір шкіри: вона може 
стати блідою, навіть із синюшним відтінком. Дитина в такому стані 
втрачає контакт із оточенням, не сприймає слова і дії батьків.

Як допомогти?

Здоров’я / Коли дитина хворіє

Покладіть дитину на бік у такому місці, де вона не зможе 
впасти або об щось вдаритися. Притримуйте її в такому 
положенні — воно запобігає задушенню та можливому 
захлинанню блювотою. В жодному разі не намагайтеся 
зафіксувати ручки чи ніжки, якщо вони рухаються, або роз-
тиснути щелепи дитини пальцями чи якимось предметом!

Викличте швидку допомогу, навіть якщо дитина прийшла 
до тями й судоми припинилися.

Нежить і закладений ніс
Нежить найчастіше викликають віруси. У такий спосіб організм на-
магається зупинити інфекцію, не пустити її до горла та легенів. Сли-
зова оболонка носа виділяє слиз (простіше кажучи — шмарклі), який 
містить велику кількість речовин, що знешкоджують віруси. Часом 
нежить буває єдиним проявом інфекції. 

Що робити батькам, коли в маляти нежить
Головне в такому стані — не дати носовому слизу пересихати. Для 
цього потрібно підтримувати оптимальні параметри повітря в кім-
наті (температура 18–20 °С, відносна вологість 50–70%) та давати ди-
тині додаткове пиття.
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Окрім того, допоможе зволоження носика фіз-
розчином (продається в аптеці) — по 3–4 краплі 
в кожну ніздрю. Фізрозчин безпечний, пере-
дозування ним неможливе, тож повторювати
цю процедуру можна так часто, як це потрібно. 

Зауважте: із густим слизом та заблокованим 
носом назальний аспіратор не впорається. 
З іншого боку, якщо носовий слиз постійно 
добре зволожений, це полегшує його від-
ходження, тож назальний аспіратор може 
навіть не знадобитися.

Судинозвужувальні краплі 
Якщо нежить призводить до повного блокування носового дихан-
ня, потрібно застосувати судинозвужувальні краплі (і тільки краплі!). 
Також ці краплі стануть у пригоді, якщо носове дихання утруднене, 
а повітря в кімнаті при цьому сухе й дуже тепле.

Зауважте, що судинозвужувальні препарати не є засобами лікування 
нежитю. Вони застосовуються лише симптоматично, щоб зняти наб-

Як дитині висякатися
Немовля не може зробити це самостійно. Щоб допомогти йому в цьо-
му, можна скористатися назальним аспіратором. Існує безліч різно-
видів цього приладу на будь-який смак і гаманець: від схожих на 
звичайну гумову клізму до електричних. Найчастіше зустрічаються 
недорогі й ефективні конструкції, подібні до зображеної на малюн-
ку. Доросла людина приставляє до ніздрі дитини наконечник, закри-
ває іншу ніздрю і втягує повітря через трубку. Слиз збирається в ре-
зервуарі. Вдалі конструкції не травмують ніс дитини і не дозволя-
ють слизу потрапити до рота дорослого.

Здоров’я / Коли дитина хворіє
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ряк і відновити носове дихання. Переконайтеся, що ліки дозволено 
застосовувати дітям відповідного віку. Обов’язково дотримуйтеся 
зазначених в інструкції частоти застосування на добу і максимально 
дозволеної тривалості курсу: при перевищенні цих параметрів ліки 
викликають звикання. Загалом що менше ви їх використовуєте, то 
краще — хоча відновити носове дихання також дуже важливо. Просто 
не застосовуйте їх тоді, коли носик і так дихає.

Кашель
Кашель — це спосіб, у який організм очищує дихальні шляхи від того, 
що там є небажаним. Наприклад, у дихальних шляхах може нако-
пичуватися слиз, і за допомогою кашлю людина його позбавляється. 

Також ми кашляємо, коли поперхнемося або коли вдихнемо забруд-
нене (наприклад, димом, пилом) повітря. Буває алергічний кашель: 
в дихальні шляхи потрапляють часточки алергену, і організм реагує 
кашлем, намагаючись їх позбутися. Тож якщо відсутні інші хвороб-
ливі прояви (гарячка тощо), варто роззирнутися довкола, чи не міг 
спричинити кашель якийсь чинник забруднення: пил (найбільши-
ми «збирачами пилу» є килими, книги на відкритих полицях, м’які 
іграшки), пліснява, сигаретний дим.

Здоров’я / Коли дитина хворіє
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Щоб виключити небезпечні патології 
(ураження нижніх дихальних шляхів), 
потрібно обов’язково проконсультува-
тися з лікарем/-кою. Після ГРВІ і кашель, 
і нежить можуть тривати ще деякий час.

Як допомогти дитині, яка кашляє
Найголовніше — полегшити кашель. Для цього дитині потрібен 
правильний догляд. Так само, як і в ситуації з нежитем, головне зав-
дання — не дати слизу пересихати. Способи тут такі самі: прохолод-
не, добре зволожене повітря і рясне пиття. 

Засоби, які пригнічують кашель, категорично не можна застосовува-
ти в самолікуванні. Ці препарати, зменшуючи силу кашльового пош-
товху і частоту кашлю, сприяють накопиченню мокротиння у диха-
льних шляхах і тим самим збільшують ризик можливих ускладнень.

Муколітики (відхаркувальні засоби) також не можна давати немов-
лятам. Вони розріджують мокротиння, при цьому збільшуючи його 
об’єм. Дихальні м’язи немовляти ще не такі сильні, як у дорослих,  
а отже, дитина просто не зможе відкашляти слиз настільки ж швид-
ко, наскільки швидко він збільшується в об’ємі. 

Оптимальні параметри повітря і рясне пиття також розріджують 
слиз, але діють поступово й м’яко. Ба більше, сучасна медицина ствер-
джує, що відхаркувальні засоби не мають жодних переваг перед ряс-
ним питтям.

Кашель, що посилюється 
в горизонтальному положенні
Такий кашель, як правило, спричинений нежитем: носовий слиз 
стікає задньою стінкою горла і викликає очищувальну реакцію. Тож 
у цьому разі допомогти дитині можна, якщо уважніше поставитися 
до нежитю: зволожувати ніс фізрозчином, застосовувати назальний 
аспіратор, особливо перед нічним сном. 

Здоров’я / Коли дитина хворіє
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Круп
Круп у дітей — це набряк гортані, викликаний найчастіше запальним 
процесом на тлі інфекційної хвороби. Через набряк отвір гортані зву-
жується. У дорослих людей і старших дітей горло ширше, тож у них че-
рез набряк просто змінюється голос: стає хрипким. А от у маленьких 
дітей цей синдром може викликати серйозні труднощі з диханням. 

Першою ознакою наближення крупу є зміна голосу в маляти. Тому 
завжди звертайте увагу на таку зміну і не зволікаючи радьтеся з лі-
карем/-кою. Іноді голос у дитини може взагалі зникнути. 

Іншими симптомами крупу є так званий «гавкучий» 
кашель і утруднене дихання. Якщо ви помітили в 
дитини зміну голосу ввечері, будьте пильними вночі: 
для крупу характерне погіршення стану в нічний час. 

У разі виникнення утрудненого дихання викликайте 
швидку допомогу. 

Ваші дії за появи симптомів крупу
Категорично не можна лякати і в будь-який  
спосіб нервувати дитину: хвилювання та страх 
викликають спазм м’язів горла. Зробіть усе  
для того, щоб повітря в кімнаті було якомога 
свіжішим, прохолоднішим і вологішим. 
Забезпечте маляті багато пиття. Якщо тем- 
пература тіла в дитини вища за 38 °С, дайте  
їй жарознижувальний препарат. Коли  
носове дихання навіть злегка утрудниться, 
закапайте у носик судинозвужувальні краплі.

Однак, навіть якщо ви зробили все правильно, 
нічне погіршення стану все одно можливе.  
Якщо ви помітили, що дихання утруднене,
викликайте швидку допомогу. Поки очікуєте 
медиків, забезпечте надходження свіжого

Здоров’я / Коли дитина хворіє
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прохолодного повітря: відчиніть вікно або вийдіть із дитиною на бал- 
кон. Якщо надворі холодно, дитину потрібно одягти або загорнути 
так, щоб вона не змерзла. Якщо надворі, навпаки, дуже тепло, можна 
побути з дитиною у ванній кімнаті. Увімкніть воду кімнатної темпе-
ратури (не гарячу!) — хай вона набирається у ванну. Що вологіше по- 
вітря, то легше дитині дихатиметься.

Пронос (діарея)
Цей дуже небезпечний для немовляти стан обов’язково потребує кон- 
сультації з лікарем/-кою. Діарея є однією з найпоширеніших у світі 
(другою після пневмонії) причин смертності дітей до п’яти років. Най- 
більшою загрозою, яку створює діарея, є зневоднення організму. Вода 
й електроліти (натрій, хлор, калій та бікарбонат) виводяться з орга-
нізму разом із рідким калом, а також блювотою, потом, сечею, через 
дихання. 

Як визначити, що в дитини діарея
Це не завжди просто, адже рідкий чи пастоподібний кал — норма 
для немовлят, особливо тих, які перебувають на грудному вигодо-
вуванні. Частота випорожнення також у кожної дитини своя: є діти, 
які бруднять підгузок під час або після кожного годування, а є такі, 
що випорожнюються раз на кілька днів або навіть раз на тиждень. 

Тож на діарею можуть вказувати випорожнення, що є незвично рід-
кими або незвично частими саме для вашої дитини. Зауважте, що ця 
зміна навряд чи буде єдиною ознакою: діарея спричиняє дискомфорт 
та нездужання, які впливають на загальний стан і настрій дитини. 

Ознаки діареї:

Випорожнення значно рідкіші, ніж зазвичай.

Випорожнення стаються вдвічі частіше, ніж зазвичай.

Здоров’я / Коли дитина хворіє
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Дитина неспокійна, 
плаче, дриґає ніжками.

Поганий апетит. 

Порушений сон.

Підвищене газоутворення.

Неприємний запах калу, 
домішки слизу, зелені  
та крові в ньому.

До лікаря/-ки потрібно звернутися невідкладно 
за таких додаткових симптомів:

домішки крові й слизу в калі;
підвищена температура тіла;
озноб та блідість шкіри;
ознаки зневоднення.

Обережно: зневоднення!
Зневоднення (дегідратація) — це стан організму, викликаний змен-
шенням кількості води в ньому до показника, нижчого за фізіоло-
гічну норму. Організм втрачає воду постійно — з калом, сечею, по-
том, через дихання — і має ці втрати відновлювати. Коли він втра- 
чає більше, ніж отримує, виникає дефіцит води. Хворобливі розла-
ди виникають за втрати 10% води; втрата 20–25% води є смертельною.

Зневоднення небезпечне для всіх, але найбільше — для немовлят. Це 
пов’язано з тим, що площа поверхні тіла відносно його маси у малечі 
вдвічі більша, ніж у дорослих людей, відповідно, й втрата вологи че-
рез шкіру відбувається швидше. Крім того, механізми компенсації, які 
запускає організм у разі нестачі вологи, у немовлят ще недорозвинені. 
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Найшвидше дефіцит рідини спричиня-
ють діарея та блювання. Перегрівання та 
гарячка теж зумовлюють активну втрату 
води з потом і через дихання. Якщо чин-
ник втрати води неможливо усунути — 
дитині потрібне додаткове пиття.

Зневоднення підступне: буває, що дитина 
під час хвороби цілий день дрімає, а бать-
кам шкода її будити, щоб дати пиття. 
А така сонливість якраз і може бути 
викликана дефіцитом рідини в організмі.

Здоров’я / Коли дитина хворіє

Як зрозуміти, що організм 
потерпає від дефіциту рідини
Відсутність сечовиділення понад три години повинна вас насторожи-
ти: переконайтеся, що дитина вживає достатньо рідини. Якщо сеча 
затримується вже шість годин — негайно зверніться до лікаря/-ки.

Ознаки зневоднення:

Сухість слизових оболонок, губ, язика.

Западання очей, тім’ячка, зниження 
еластичності шкіри. 

Колір сечі темніший за нормальний 
(прозоро-жовтий).

Зменшення 
сечовиділення: сечі 
немає понад шість годин. 

Плач без сліз.

Кволість та сонливість.

Додаткове пиття під час хвороби
Дитині, якій ще немає шести місяців і яка перебуває на грудному 
вигодовуванні, можна запропонувати додаткові годування для від-
новлення втрат рідини. Однак часто дитина під час хвороби почи-
нає їсти менше, і це нормально — організм у такий спосіб вивільняє 
ресурси на боротьбу з інфекцією. 
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Тож напосідати з їжею під час хвороби не варто, а от пиття — зовсім 
інша справа. Батькам треба бути наполегливими і винахідливими, 
заохочуючи дитину пити. Можна спробувати напоїти її навіть за 
допомогою шприца для дозування ліків. 

Оскільки разом із водою організм втрачає також електроліти, потріб-
но подбати, щоб і додаткове пиття було не просто водою. Найкраще 
використовувати засоби для пероральної регідратації, що продають-
ся в аптеках. Вони бувають у вигляді розчинів, але найчастіше це сухі 
порошки, які треба розводити водою. Такі засоби краще завжди мати 
у домашній дитячій аптечці.

Зауважте: аптечний розчин для пероральної 
регідратації — найкращий засіб. Але в ситуації, 
коли його немає або коли дитина відмовляється 
від нього, спробуйте інші напої — можливо, 
їх дитина вживатиме охочіше.

Лікування 
антибіотиками
Антибіотики — це ліки, які мають здатність вбивати хвороботворні 
бактерії. Щодо них деякі люди вдаються до крайнощів: одні вмов-
ляють лікарів їх призначити або без медичної консультації лікують 
антибіотиками все підряд, а інші бояться їх, вважають отрутою і від-
мовляються давати дітям. Обидві ці позиції помилкові. 

Важливо розуміти, що антибіотики дієві лише проти бактерій і ніяк 
не впливають на віруси (абсолютна більшість респіраторних інфек-
цій мають саме вірусне походження). 

Однак коли антибіотики потрібні — вони дуже потрібні! З бактері-
альними захворюваннями організм не завжди може впоратися са-
мостійно. Сучасні антибіотики, які дозволено приймати дітям до 
одного року, — це препарати, що дають мінімум побічних ефектів. 
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Правила приймання антибіотиків
Антибіотики може призначити тільки лікар/-ка.
Тільки лікар/-ка може визначити природу інфекційного 
захворювання і зробити висновок, потрібне лікування 
антибіотиками чи ні. 

Дуже важливо чітко дотримуватися інструкції із застосування 
абсолютно в усіх аспектах: дозування, інтервалів між прийомами 
(вони впливають на концентрацію антибіотика в крові, яка 
повинна бути незмінною), тривалості курсу лікування.

Небезпечні помилки 
в лікуванні антибіотиками
Зменшення доз. Неповний курс. Припинення приймання одразу 
після поліпшення самопочуття. Кожна з цих помилок може призве-
сти до одного й того ж результату: бактерії, які вціліли, розвивають 
стійкість до антибіотика. 

Неправильне приймання антибіотиків небезпечне не лише для кон-
кретної людини, а й шкодить усьому людству. Саме зловживання ан-
тибіотиками є однією з головних причин з’яви стійких до ліків хворо-
ботворних бактерій. Лише в Європейському Союзі щороку десятки 
тисяч людей помирають від хвороб, спричинених такими бактеріями.

Превентивне приймання антибіотиків. 
Іноді люди, які знають, що віруси можуть 
спричинити ускладнення у вигляді 
бактеріальних інфекцій, вирішують 
розпочати курс лікування антибіотиками 
заздалегідь. Але існують сотні наукових 
досліджень, які доводять: профілактична 
антибіотикотерапія вірусних захворювань 
не зменшує, а збільшує ризик виникнення 
ускладнень!

Здоров’я / Коли дитина хворіє
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Догляд за хворою 
дитиною

Чи потрібен постільний режим?
Дитина, якій справді необхідний постільний режим, дасть про це 
знати сама. Якщо вона почувається достатньо добре для того, щоб 
гратися, не намагайтеся примусом вкласти її у ліжко. 

Чи можна гуляти?
Хвороба зовсім не означає, що треба припинити гуляти! Не існує та-
ких хвороб, такої гарячки чи такого аж «закладеного носа», щоб ди-
тині було заборонено дихати свіжим повітрям за температури від 1 до 
25 °С. Навіть навпаки: воно допомагає полегшити стан при нежитю і 
кашлі. Ви, можливо, й самі помічали, що на свіжому повітрі змен-
шується набряк слизової оболонки і ніс починає дихати. 

Варто утримуватися від прогулянки лише тоді, коли температура на 
вулиці мінусова, а в маляти гарячка. За будь-якої температури повіт-
ря краще обмежити рухову активність дитини на вулиці, якщо в неї 
підвищена температура тіла. Адже важко буде запобігти підвище-
ному потінню. Хай посидить або поспить у візочку. 

Здоров’я / Коли дитина хворіє

Прогулянки не мають заважати лікуванню, зокрема 
порушувати режим приймання прописаних ліків.  
А ще не забувайте взяти з собою додаткове пиття!

Купатися чи не купатися?
Якщо дитина в цілому почувається добре, можна організувати її ку-
пання. Важливим сигналом є бажання самої дитини: якщо вона хоче 
купатися, це означає, що їй швидше за все купатися можна. Наприк-
лад, коли в маляти нежить, купання — це чудова можливість прочис-
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тити ніс, подихати повітрям із відносною вологістю 100% та відкаш-
ляти слиз. До речі, кашель після купання зовсім не означає, що не слід 
було купатися. Люди кашляють, коли в дихальних шляхах накопи-
чився слиз, а значить, він там був до купання.

Якщо ж дитині погано — сильна гарячка, озноб — то, звісно, про 
жодне купання не може бути й мови. Гігієну можна підтримувати за 
допомогою вологих серветок.

Як годувати дитину, яка хворіє?
Зниження апетиту — типова ознака майже всіх гострих інфекційних 
захворювань. Це природний механізм, що полегшує боротьбу орга-
нізму з інфекцією. І якщо в дитини на цей момент немає серйозних 
проблем із вагою, їй варто пропонувати їжу, але не наполягати. При-
мусове годування абсолютно неприпустиме. 

Щойно організм упорається з інфекцією, апетит повернеться — і це, 
до речі, одна із найбільш достовірних ознак того, що хвороба відступає.

Дитяча домашня 
аптечка
Вчасно надати допомогу — перше завдання батьків. Інструменти, 
перев’язувальні матеріали й необхідні ліки — ось основа домашньої 
аптечки, а ви — та перша невідкладна допомога, яка знаходиться 
поруч із малям. 

Аптечка обов’язково повинна бути переносною, тобто ліки та засоби 
лікування мають бути вміщені в окрему коробку, валізку, сумочку, 
контейнер тощо. Дуже бажано, щоб корпус аптечки захищав її вміст 
від ударів, світла і вологи, а також вона мала ізольовані відділи (кише-
ньки) для сортування інструментів, бинтів, флаконів, тюбиків тощо).

Здоров’я / Коли дитина хворіє
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Які ліки повинні бути в аптечці
Ось засоби, які мають бути у вас під рукою вдома, на дачі й у подорожі.

Жарознижувальний / знеболювальний засіб — 
парацетамол або ібупрофен. Це єдині жарознижувальні та знебо-
лювальні ліки, які можна давати дітям до одного року. Їх випуска-
ють як у вигляді рідини, так і у вигляді свічок. Рідкі ліки, як прави-
ло, діють швидше, а свічки — повільніше, зате мають довший ефект. 

Судинозвужувальні краплі в ніс. 
Зверніть увагу: краплі, а не спрей. Ті судинозвужувальні засоби, які 
дозволені дітям до року, відрізняються від засобів для дорослих 
меншим вмістом діючої речовини, тож будьте уважні, коли купуєте 
їх. Збільшувати дозування можна тільки під контролем лікаря/-ки.

Домашня дитяча аптечка завжди має бути розміщена в одному міс-
ці, про яке знають усі дорослі, але якого не можуть дістатися діти. 
Раз на рік або за потреби робіть ревізію вмісту аптечки: поповнюйте 
запаси, звертайте увагу на терміни придатності й цілісність упаков-
ки. Пошкоджені й препарати, термін придатності яких сплив, ви-
киньте, а натомість купіть нові.

Дитячі лікарські форми
Будь-які препарати у формі таблеток, капсул, драже не призначені 
для маленьких дітей. Також дітям до року не можна застосовувати 
спреї для горла та носа. Зазвичай ліки для маленьких дітей — це рі-
дини (розчини, сиропи, краплі) та свічки.

Здоров’я / Дитяча домашня аптечка
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Засіб для пероральної 
регідратації.

Антисептичний засіб без вмісту спирту. 
Зауважте, що такий популярний засіб, як йод, категорично не 
можна застосовувати дітям до одного року: з поверхні шкіри він 
всмоктується в кров, створюючи концентрації, що пригнічують 
функцію щитоподібної залози. Так само не можна малювати на 
шкірі немовляти йодні «сіточки». 

Протиалергічні засоби — внутрішні (сироп, краплі) та місцеві 
(мазь, гель). Порадьтеся зі своїм лікарем або лікаркою про кон-
кретні препарати.

Інструменти та інше

1. Ножиці.

2. Пінцет.

3. Одноразові рукавички.

4. Рідке мило.

5. Охолоджувальний пакет.

6. Марлевий бинт завширшки 5 см.

7. Марлеві серветки.

8. Пластир — рулонний 
та водостійкий бактерицидний, 
різних форм та розмірів.

9. Стерильні шприци різного об’єму.

Здоров’я / Дитяча домашня аптечка
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Cерцево-легенева 
реанімація

Знання, як проводити серцево-легеневу реанімацію (СЛР), можливо, 
знадобляться вам лише раз у житті, але в цей один раз ви зможете вря-
тувати життя людини. Якщо у вас є така можливість, пройдіть курс 
першої домедичної допомоги. 

Пам’ятайте: якщо перед вами людина в критичному стані, найголов-
ніше — не гаяти час. Критичний стан — це відсутність ознак життя 
(рухів, дихання, серцебиття). До нього можуть призвести різні події: 
утоплення, ураження електричним струмом, опіковий шок тощо.

Не забувайте ще одне важливе правило: якщо ви не пам’ятаєте точ-
но, як правильно проводити СЛР, робіть хоча б неправильно — це на-
багато краще, ніж не робити нічого взагалі. 
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Якщо дихання помітити не вдалося і неподалік 
є люди, кличте голосно на допомогу. У такому разі 
одна людина зможе проводити дитині СЛР, а друга — 
телефонувати за номером 103 у «швидку». Якщо 
нікого поруч немає, проведіть СЛР протягом однієї 
хвилини, перш ніж відволіктися на дзвінок.

Покладіть дитину на тверду рівну поверхню 
(якщо ви вдома, найзручніше місце — стіл). 

Цикл СЛР

30 натискань на груди для непрямого масажу серця: 

Поставте два пальці на середину грудей прямо під лінією сосків. 

Різко натискайте на грудну клітку приблизно на третину 
її діаметру (2,5–4 см). 

Темп — бадьорий (100–120 натискань на хвилину, тобто 
приблизно 2 натискання в секунду). 

Отже, якщо вам здається, що дитина не дихає…

Легко стисніть ручку чи ніжку дитини, покличте її на ім’я. 

Якщо вона не відреагувала (не ворухнулася, не видала ані звуку)… 

Спробуйте визначити, чи дихає дитина, за принципом 
«дивлюся, слухаю, відчуваю»:

Здоров’я / Невідкладна допомога

Увага! На визначення присутності (відсутності) 
дихання витрачайте не більше 10 секунд!

Дивіться, 
чи рухається 
грудна клітка.

Прислухайтеся до 
дихання, наблизивши 
своє вухо до рота 
й носа дитини.

Намагайтеся 
відчути дихання 
своєю щокою.
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2 вдихання в рот:

Відкрийте дитині рота, трохи піднявши її підборіддя. Другою 
рукою притримуйте голову за лоба. Голова дитини має бути 
в нейтральному положенні: не закидайте її назад. 

Наберіть у легені повітря та обхопіть своїми губами рот і ніс 
дитини (якщо не можете, виберіть щось одне, скажімо, рот, 
і затисніть пальцями ніс). Ваші губи мають щільно прилягати. 

Кожне вдихання має 
тривати близько 1–1,5 
секунди. Будьте обережні: 
легені маляти набагато 
менші за ваші, тож 
повітря туди вміщується 
приблизно стільки, 
скільки у вашому роті, 
коли ви надуєте щоки. 
Стежте боковим зором, 
чи піднімається грудна 
клітка. Після кожного 
вдихання віднімайте свої 
губи від рота дитини.

Здоров’я / Невідкладна допомога
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Якщо грудна клітка дитини не рухається, то швидше за все 
дихальні шляхи чимось перекриті. 

1. Переконайтеся, що голова дитини не закинута назад.

2. Зазирніть до рота дитини. Якщо бачите щось, що перекриває
дихальні шляхи, дістаньте це. Але в жодному разі не 
намагайтеся витягти предмет, якого ви не бачите!

Повторюйте цикл СЛP (30 натискань / 2 вдихання), поки само-
стійне дихання не відновиться або не надійде медична допомога.

Якщо дихання вдалося відновити, але дитина непритомна, покладіть 
її на бік. Уважно стежте за її станом весь час до прибуття медиків.

Якщо дитина вдихнула 
чужорідне тіло
Дрібний предмет або шматок їжі може спричинити кашель чи повне 
блокування дихальних шляхів, що в найтяжчих випадках призво-
дить до смерті.  

Якщо дитина кашляє, то все, що вам треба робити, — це спостерігати 
за її станом. Можна допомогти, відчинивши вікно, тобто забезпечи-
ти надходження свіжого повітря. Не бийте дитину по спині! Пам’я-
тайте: кашель, навіть не інтенсивний, набагато ефективніший за 
будь-які процедури домедичної допомоги з очищення дихальних 
шляхів!

Якщо дитина задихається (кашель беззвучний, дитина вдихає повіт-
ря зі свистом, не здатна видати ані звуку) — одразу ж кличте по допо-

Здоров’я / Невідкладна допомога
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могу (голосно кричіть!). Добре, якщо хтось прийде на допомогу: тоді 
одна людина зможе викликати «швидку», а друга підтримуватиме 
маля. 

Почніть із того, що відкрийте дитині рота. Якщо ви бачите чужорід-
не тіло, спробуйте його дістати. У жодному разі не намагайтеся ді-
стати предмет, якого ви не бачите! Так ви можете погіршити ситуа-
цію, проштовхнувши предмет ще глибше.

Якщо дістати чужорідне тіло не вдалося, а маля й далі не дихає:

Викличте невідкладну допомогу за номером 103.

Покладіть дитину на вашу руку животом униз, 
обличчям у вашій долоні (не перекривайте дитині 
рота й носа). Тримайте дитину так, щоб її голова була 
нижче рівня тіла. Дія сили тяжіння має допомогти 
виштовхнути чужорідне тіло з дихальних шляхів.

Здоров’я / Невідкладна допомога

Зробіть 5 різких поплескувань нижньою частиною долоні по 
спині дитини між лопатками. Напрямок цих рухів — до голови. 
Плескати (бити) потрібно досить сильно.
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Переверніть дитину (голова так само нижче рівня тіла, потилиця — 
у вашій долоні). Поставте два пальці на середину грудинної кістки, 
прямо під лінією сосків. 

Зробіть 5 різких натискань на грудну клітку. Стискайте її приблизно 
на третину її діаметру (2,5–4 см). По суті, це той самий непрямий 
масаж серця, як і СЛР. 

Після циклу допомоги (5 поплескувань по спині / 5 натискань на гру-
дину) перевірте, чи немає в роті дитини чужорідного тіла. Якщо воно 
вийшло, дістаньте його. Якщо ні:

1. Продовжуйте цикли (5 поплескувань / 5 натискань), перевіряючи 
час від часу, чи не вийшло чужорідне тіло.

2. Якщо дитина знепритомніла, починайте серцево-легеневу 
реанімацію.

Логіка цих дій така: ви кілька хвилин намагалися виштовхнути чу-
жорідне тіло з дихальних шляхів дитини, але у вас не вийшло. Те, що 
дитина знепритомніла, означає, що її мозок почав страждати від 
кисневого голодування. Тож тепер вам потрібно підтримувати його 
життєдіяльність до приїзду швидкої допомоги.

Здоров’я / Невідкладна допомога
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Cерцево-легенева реанімація у цій ситуації 

Покладіть дитину на тверду й рівну поверхню (якщо ви вдома, 
найзручніше місце — стіл). 

30 натискань на груди (непрямий масаж серця): 

Поставте два пальці на середину грудей прямо під лінією сосків. 

Різко натискайте грудну клітку приблизно на третину її діаметру 
(2,5–4 см). 

Темп — бадьорий (100–120 натискань на хвилину, тобто приблизно 
2 натискання в секунду). 

Будьте уважні: непрямий масаж серця може виштовхнути чужорід-
не тіло з дихальних шляхів до рота дитини. Якщо це станеться, не-
гайно витягніть його, щоб дитина не подавилася знову.

2 вдихання в рот:

Відкрийте дитині рота, трохи піднявши її підборіддя. Другою 
рукою притримуйте голову за лоба. Голова дитини має бути 
в нейтральному положенні: не закидайте її назад. 

Наберіть у легені повітря та обхопіть своїми губами рот і ніс 
дитини (якщо не можете, виберіть щось одне, наприклад, рот, 
і затисніть пальцями ніс). Ваші губи мають щільно прилягати. 

Кожне вдихання має тривати приблизно 1–1,5 секунди. Будьте обе-
режні: легені маляти набагато менші за ваші, тож повітря туди вмі-
щується приблизно стільки, скільки у вашому роті, коли ви надуєте 
щоки. Після кожного вдихання віднімайте свої губи від рота дитини.

Повторюйте цикли СЛР (30 натискань / 2 вдихання), поки самостійне 
дихання не відновиться або не надійде медична допомога.

Якщо дихання вдалося відновити, але дитина непритомна, розта-
шуйте її на боці й підтримуйте в такому положенні. Уважно спосте-
рігайте за малям увесь час до прибуття медиків.

Здоров’я / Невідкладна допомога
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Забиття, вивихи, переломи: 
перша допомога
Повністю уникнути падінь практично жодному немовляті не вдає-
ться, навіть коли батьки вдаються до всіх запобіжних заходів (чи-
тайте про них на стор. 239). У багатьох випадках ви не зможете самі 
визначити, який саме вид травми (перелом, розтягнення чи забій) 
отримала дитина. Діагноз поставить лікар/-ка. Ваша допомога в усіх 
ситуаціях травмування має бути однакова:

Поради з профілактики потрапляння 
чужорідного тіла в дихальні шляхи 
читайте у розділі «Безпека». 245

1. Забезпечте нерухомість постраждалої 
частини тіла.

2. Прикладіть до травмованого місця холод 
на 15 хвилин. Не кладіть лід безпосередньо 
на шкіру, а загорніть його перед цим у тканину. 
За потреби повторіть прикладання холодного, 
зробивши перерву на 15 хвилин.

Якщо у вас є щонайменші підстави підозрювати перелом, будьте мак-
симально обережні, коли переміщуєте дитину. Для надійної фікса-
ції тримайте її однією рукою вище місця травми, а другою — нижче.
За потреби використовуйте ковдру. Якщо ви не  
можете перемістити маля, не завдаючи йому болю,
викличте швидку допомогу.

Якщо ви маєте підозри, що у вашої дитини травма 
шиї або хребта, не рухайте її. Переміщення хворого 
з такими травмами може призвести до паралічу. 
Викличте швидку допомогу. 
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Якщо дитина 
вдарилася головою
Найчастіше, коли маля падає, у нього страждає саме голова, оскільки 
в немовлят це найважча частина тіла. Окрім випадків, коли немає 
сумнівів у потребі звертатися по невідкладну медичну допомогу 
(падіння зі значної висоти, сильне розсічення, дитина знепритом-
ніла), може бути й так, що все начебто обійшлося, але ви все одно 
непокоїтеся. 

Що робити в таких випадках? По-перше, заспокойте дитину: припи-
ніть активний рух та ігри, вкладіть, відволічіть на щось, запропо-
нуйте спокійніші розваги. По-друге, впродовж 24 годин після удару 
спостерігайте за станом дитини. 

Ось ознаки того, що потрібно звернутися до лікаря/-ки:

біль (плач) триває більш 
ніж годину;

блювання понад один раз;

судоми;

порушення рухів та/або 
рівноваги;

зіниці різного розміру;

виражена сонливість;

поява синців під очима 
та/або за вухами;

виділення, яких не було до 
удару, з вух або носа.

Якщо дитина за якийсь час захоче спати, нехай спить, але обов’яз-
ково будіть її кожні три години для контролю стану. 
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Порізи і подряпини: перша допомога 
1. Промийте рану водою з милом. Якщо до рани потрапив бруд,

спочатку змийте його струменем води, а вже потім намилюйте. 
Ретельно змийте мило.

2. Зупиніть кровотечу, притиснувши до ранки на кілька хвилин
тампон, зроблений із чистого перев’язувального матеріалу.

3. Обробіть рану засобом для дезінфекції.

4. Закрийте рану бактерицидним пластиром.

Серйозні порізи і рани
Якщо уламок скла або інший крупний предмет застряг у рані, не ви-
ймайте його самостійно. Він може запобігати сильнішій кровотечі, 
тож його видалення завдасть ще більшої шкоди. 

Затисніть рану тампоном, зробленим із чистого перев’язувального 
матеріалу. Якщо кровотеча сильна, підніміть уражену ділянку вище 
рівня грудей. Якщо в рані щось застрягло, натискайте на прилеглі до 
рани ділянки шкіри. Підтримуйте тиск на рану, поки кровотеча не 
припиниться.

Негайно зверніться по медичну допомогу. Якщо ваша 
дитина не отримала всіх планових щеплень, прокон-
сультуйтеся з лікарем/-кою щодо вакцинації проти 
правця або введення протиправцевої сироватки. 

Опіки: перша допомога 
Опіки розрізняють за ступенем тяжкості: І — почервоніння шкіри,
ІІ — утворення пухирів та/або сходження епідермісу (верхнього шару 
шкіри), ІІІ — ураження всієї товщі шкіри, ІV — обвуглення, загибель 
шкіри й ураження тканин під нею. У побуті найчастіше трапляю-
ться опіки І та ІІ ступенів. Обширним опіком для маленьких дітей 
вважається ураження понад 5% поверхні шкіри (для прикладу: шкі-
ра долоньки разом із пальцями становить близько 1% всієї площі).

Здоров’я / Невідкладна допомога
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Термічні опіки спричиняє дія високої температури. Незалежно від 
того, яким був фактор термічного опіку — гарячі вода, метал, олія, 
вогонь тощо, — алгоритм допомоги один і той самий. 

Спершу потрібно усунути фактор опіку: зняти з маляти одяг, на який 
потрапило гаряче; загасити вогонь; забрати від сонця тощо. Якщо 
одяг приклеївся, відривати його самостійно не можна! У такому разі 
доведеться обрізати одяг навколо опіку або, якщо дитина пручаєть-
ся, проводити подальші дії в одязі.

Дії при опіках І та ІІ ступенів 
площею до 5% поверхні шкіри

Якнайшвидше охолодіть місце опіку за допомогою чистої холод-
ної (але не крижаної!) проточної води протягом 10–15 хвилин. Тем-
пература води має бути 12–18 °С. Спрямовуйте струмінь не безпо-
середньо на рану (це може посилити біль), а на здорову шкіру — 
так, щоб вода стікала місцем опіку. Якщо проточна вода недоступ-
на, занурте ушкоджене місце в посудину з холодною водою або 
прикладіть холодний компрес із чистої тканини, змоченої у воді. 

Здоров’я / Невідкладна допомога

Чому охолодження — найважливіша перша допомога при опіку? 
Шкіра в місці опіку ще деякий час утримує високу температуру, яка 
продовжує вражати глибші тканини. Охолодивши опікову рану, ви 
мінімізуєте наслідки. Холод також має знеболювальну дію.

Однак важливо пам’ятати, що завдання полягає в тому, щоб охолоди-
ти місце опіку, а не весь організм дитини. Тому охолодження зазвичай 
не застосовують до великих за площею опіків (наприклад, сонячних).

Нетуго загорніть місце опіку — для цього використовуйте чисту 
вологу неворсисту тканину або бинт.
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Обов’язково зверніться до лікаря/-ки, навіть якщо вважаєте, що 
ваш випадок — несерйозний. Навіть невеликий опік у немовляти 
може стати значною проблемою, оскільки маля росте швидко, а 
шрам від опіку не росте. До 95% опіків у немовлят потребують ме-
дичного втручання!

Важчий ступінь або більша площа опіку

Здоров’я / Невідкладна допомога

прикладати до опіку лід: на 
ураженій шкірі це може швидко 
спричинити ще й обмороження;

наносити на місце опіку жирні 
речовини та харчові продукти 
(креми, олії, кефір, яйця тощо): жир 
зберігає тепло в шкірі й поглиблює 
опік, а харчові продукти можуть 
сприяти інфікуванню рани;

змащувати опік агресивними 
речовинами (спиртом, йодом, 
сечею, зубною пастою тощо);

присипати опік порошко-
подібними речовинами 
(крохмалем, борошном, 
стрептоцидом тощо);

прикладати до опіку вату 
чи наклеювати пластир;

проколювати пухирі: 
це може спричинити 
інфікування;

торкатися руками 
опікової рани.

1. Викличте швидку допомогу. 

2. Охолодіть опікову рану, обгорнувши її чистою вологою неворси-
стою тканиною, а потім, якщо є можливість, зануривши місце 
опіку в прохолодну воду. Будьте обережні: потрібно охолодити 
опік, а не весь організм дитини. 

3. Підніміть уражену частину або частини тіла вище
рівня серця, якщо є змога.

Увага! Категорично не можна: 

4. Якщо дитина знепритомніла, покладіть її на бік, 
щоб язик не блокував надходження повітря. 
Перевірте наявність дихання; якщо воно від-
сутнє — починайте серцево-легеневу реанімацію.
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Можна використовувати протиопікові препарати у вигляді гелю або 
піни (пантенол), однак зауважте: наносити їх на свіжу рану також не 
можна, адже вони використовуються лише в період загоєння, тобто 
починати треба через дві доби після травмування. 

Пам’ятайте! Консультація лікаря/-ки потрібна в 100% випадків опіків 
дитини у віці до одного року. Тож медик і порадить вам препарати.

У період загоєння опікову рану потрібно захищати від повторного 
травмування пов’язкою, яка має бути вільною, «дихати». Адже що 
краще провітрюється рана, то швидше вона загоюється. За будь-яких 
проявів інфікування — виникнення неприємного запаху від опікової 
рани, гною чи посилення больового синдрому — негайно звертай-
теся до лікаря/-ки. 

Якщо маля проковтнуло отруйну речовину
Приблизно в шість місяців дитина починає пробувати все на смак. 
Найпоширеніші в нашому побуті отруйні речовини:

Отруєння ліками може статися з вини батьків тоді, коли вони поми-
ляються із дозуванням. Завжди читайте інструкцію дуже уважно!

Якщо дитина проковтнула отруйну речовину, допомогу може надати 
лише медичний/-а працівник/-ця. Батьки у таких випадках мають 
дотримуватися правильного алгоритму дій: 

Негайно зверніться по медичну допомогу. Не чекайте, коли дити-
ні стане зле: є речовини, токсична дія яких проявляється не одразу, 
а через багато годин. 

Ліки Цигарки, 
недопалки

Фарби, 
лаки, 

розчинники

ПальнеАлкогольКосметикаПобутова 
і садова 

хімія
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Не намагайтеся викликати в дитини блювання — це може тільки 
ускладнити ситуацію. Наприклад, якщо маля отруїлося мийними 
засобами, скорочення шлунка перетворюють їх на піну, тому є ве-
личезний ризик захлинутися нею. За отруєння їдкими речовина-
ми блювання повторно травмує стравохід, горло, рот.

Для правильного надання допомоги надзвичайно важливо знати, 
чим саме отруїлася дитина. Вирушаючи до лікаря/-ки, обов’язко-
во візьміть із собою упаковку з тим матеріалом, який проковтнула 
дитина. Тобто і зразок матеріалу, й інструкцію із застосування.

Уважно спостерігайте за дитиною, будьте готові в будь-який момент 
робити серцево-легеневу реанімацію.

Якщо дитина проковтнула 
неїстівний предмет
Якщо неїстівний предмет застряг у стравоході, це проявиться блю-
ванням, постійним кашлем, занепокоєнням, болем під час їжі та 
пиття. За найменших підозр негайно зверніться до лікаря/-ки. 

Окрім того, невідкладно звертайтеся до лікаря/-ки, якщо дитина про-
ковтнула:

Здоров’я / Невідкладна допомога

Якщо дитина не виказує неспокою, то предмет швидше за все минув 
найвужче місце — стравохід — і потрапив у шлунок. У більшості 
випадків предмет, який пройшов стравохід, без проблем досягне 
протилежного кінця шлунково-кишкового тракту.

Якщо предмет невеликий і гладенький (наприклад, намистина, мо-
нетка), хвилюватися не варто. Та якщо він нерівний, великий, цін-

Гострий 
предмет

Будь-яку 
батарейку

Два й більше магнітів або 
магніт і металевий предмет

Довгий предмет 
(довший за 3 см)
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ний, потрібно переконатися в тому, що предмет 
залишив організм дитини. Шукати його в під-
гузку потрібно на 2–4 день після проковтування. 
Якщо чотири дні минули, а предмет не з’явився, 
зверніться до лікаря/-ки. Зауважте: не слід 
застосовувати клізми та проносні засоби! 

Негайно зверніться до лікаря/-ки, якщо 
з’явилися сильний біль у животі, нудота 
й блювання, домішки крові в калі. 

Здоров’я / Невідкладна допомога

Якщо маля вкусила комаха
Якщо дитину вжалила комаха з тих, що живуть великими сім’ями  
(а це бджоли, оси та шершні), варто якомога швидше залишити не-
безпечне місце: якщо є одна, то й інші скоріше за все неподалік.

У всіх ситуаціях укусу будь-якої комахи допомога одна й та сама: по-
трібно прикласти до місця укусу холод: холодопакет, лід (загорну-
тий у тканину), продукти з морозилки. Після холодного компресу 
слід нанести на місце укусу протиалергічну мазь. 

У випадку укусу бджоли є один нюанс: спершу видаліть жало (лише 
бджоли залишають його в шкірі). Це варто зробити якомога швид-
ше. На кінці жала цієї комахи є мішечок із отрутою, яка надходить до 
шкіри поступово. Тому, до речі, бджолине жало не радять видаляти 
пінцетом: так ви ризикуєте натиснути на мішечок і випустити в ран-
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ку більше отрути. Жало досить легко видалити, натиснувши збоку 
пласким і твердим предметом, наприклад, пластиковою карткою, 
монеткою або ж просто нігтем. Для цього ребром предмета злегка 
натисніть на шкіру й проведіть ураженим місцем — «зішкребіть» 
жало. 

Зверніться до лікаря/-ки, якщо виникла місцева алергічна реакція: 
свербіж, набряк, виражене почервоніння значної ділянки шкіри, що 
не полегшує мазь. 

Зверніть увагу: загальна алергічна реакція вкрай рідко виникає, коли 
комаха кусає маля вперше в житті. Однак якщо у вашої дитини була 
місцева реакція, коли комаха вкусила вперше, це означає, що вдруге 
може виникнути загальна реакція, тож вам потрібно бути до цього 
готовими.

Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо:

виникла загальна алергічна реакція: висипання, утруднене дихан-
ня, нудота тощо; 

комаха, яка жалить (оса, бджола, шершень, джміль), вкусила дити-
ну в шию і вище.

Подбайте про те, щоб протиалергічна мазь та протиалергічний засіб 
для внутрішнього застосування завжди були у вашій аптечці. Про-
консультуйтеся з лікарем/-кою, які препарати обрати. Окрім того, 
дуже бажано мати при собі на прогулянці холодопакет.   

Про рекомендований склад аптечки читайте на стор. 174. Про профі-
лактику укусів комах — на стор. 252.

Здоров’я / Невідкладна допомога
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Ви можете дати дитині те, що ніхто більше не може дати, — і це при-
родно, безкоштовно та екологічно — грудне молоко. Саме воно за-
безпечує оптимальне поєднання поживних речовин, яких потребує 
немовля. 

Найголовніше про грудне молоко
Грудне годування — це природний і оптимальний спосіб харчуван-
ня маляти. Фахівці продовжують досліджувати його склад, і на сьо-
годні вже виявлено понад 1000 інгредієнтів. Грудне молоко постійно 
змінюється: і відповідно до віку дитини, і залежно від часу доби, і на-
віть протягом одного годування. Це дозволяє отримувати немовля-
ті саме ті речовини, мікроелементи й вітаміни, які потрібні йому на 
кожному етапі розвитку.

Якщо з якихось причин у жінки не виходить 
годувати безпосередньо грудьми, зціджене 
молоко також є цінним внеском у розвиток 
дитини. І годування донорським молоком 
(молоком іншої жінки) має переваги для 
маляти перед штучним харчуванням.

Навичка, яку треба опанувати
Жінки часто вважають, що грудне годування — це інстинктивна по-
ведінка, виникнення якої у матері зумовлене народженням дитини. 
Але це не так. Годування грудьми — це навичка, яку потрібно опану-
вати за допомогою щоденної практики, а також спостерігаючи за 
досвідченими мамами. 
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У перші кілька днів ви і ваш малюк пізнаватимете одне одного. Будь-
який тісний контакт, кожен дотик дитини до вашої шкіри будуть 
корисними. Що більше часу ви проводитимете з малям, то краще ро-
зумітимете знаки, якими ви обмінюєтеся. 

Молозиво починає вироблятися ще під час вагітності. У когось його 
зовсім мало, тож воно непомітне, а в інших може навіть підтікати. 
На момент народження дитини молозиво є в кожної жінки. Це пер-
ше молоко, яке може мати різний колір — від каламутного, ненасиче-
ного жовтого до яскраво-оранжевого. Його може бути небагато, але 
воно дуже добре насичує маля. Та й великі обсяги молозива йому 
не потрібні, адже шлунок немовляти ще дуже маленький (вміщує 
близько 5 мл). Молозиво легко перетравлюється, має проносну дію і 
допомагає малюкові швидше звільнитися від меконія, а також над-
лишків білірубіну. Відразу після народження маля покладуть вам 
на живіт, і хвилин за 20–30, трохи відпочивши, немовля буде готове 
вперше прикластися до грудей.

Годування / Не просто їжа

У питаннях вигодовування ніколи не соромтеся 
звертатися по допомогу! Це може бути лікарка 
(лікар), яка (який) спирається у своїй практиці 
на рекомендації Всесвітньої організації охорони 
здоров’я та/або Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 
чи консультантка з грудного вигодовування.
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«Рідке золото», або 
Ідеальна їжа для новонароджених
Молозиво іноді називають «рідким золотом». Цей особливий різно-
вид грудного молока містить величезну кількість антитіл, які допо-
магають дитині захиститися від інфекцій, котрими ви перехворіли 
раніше. Під час перших кількох годувань антитіла формують захис-
ний покрив на слизовій оболонці кишечника немовляти і захища-
ють його від бактерій, а також знижують імовірність розвитку алер-
гій, коли діти підростають.

Ваше молоко і надалі міститиме антитіла, і якщо ви будете контак-
тувати з новими інфекціями, в грудному молоці з’являтимуться ан-
титіла до нових патогенів. Це означає, що якщо ви перехворіли на 
застуду або грип у період годування, дитина автоматично отримує 
певний імунітет проти цих хвороб. Отже, якщо ви захворіли, все одно 
потрібно продовжувати годування. 

Дуже важливо, щоб новонароджена дитина не отримувала жодної 
рідини (вода, глюкоза, суміш) до того, як її прикладуть до грудей. 

У першу добу немовля їстиме не дуже часто, а буде багато відпочи-
вати, тож і ви намагайтеся виспатися разом із ним.
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Період молозива
Наступних кілька днів, які ви проведете в пологовому будинку, не-
мовля почуватиметься щасливішим, якщо ви годуватимете його 
щоразу, коли воно виказує «пошукову поведінку»: відкриває ротик, 
висовує язичок, повертає голову з боку на бік у пошуку грудей. Це 
сприятиме швидкому виробленню потрібної для дитини кількості 
молозива. За відчуттями ваші груди будуть м’якими, тож дитина 
зможе навчитися комфортного годування. Якщо вам боляче в момент 
смоктання — можливо, маля недостатньо ефективно приклалося 
до грудей. Заберіть груди та спробуйте знову. Якщо не виходить, 
зверніться до лікаря/-ки або консультантки з грудного годування.

Годуйте часто, адже кожний раз допомагає 
відрегулювати кількість молозива, яка буде 
поступово збільшуватися. 

У перших три–чотири дні новонароджена 
дитина може втратити вагу (близько 8% від 
початкової). Це називається «фізіологічною 
втратою маси тіла» і є нормою. У цей час 
дитині не потрібне додаткове харчування. 
Продовжуйте годувати грудьми — маляті 
вистачить вашого молозива.

На другий–четвертий день ви зможете помітити, що молочні залози 
стали повнішими, твердішими й теплішими. У деяких жінок можуть 
виникнути болісні відчуття. Це часто називають «припливом» моло-
ка. Щоб забезпечити собі максимальний комфорт, годуйте дитину 
часто. Головний помічник зараз — ваше маля. Ви можете давати дити-
ні дві груді в одне годування. Коли малюк смокче, допомагайте йому 
звільнити груди: обхопіть долонею молочну залозу ближче до груд-
ної клітки, акуратно стисніть і потримайте так дві–три хвилини. Ви 
відчуєте, як завдяки стисканню груди під долонею стають м’якшими.

Якщо груди переповнені й дуже тверді, дитині буде складно до них 
прикластися. Щоб зробити їх м’якшими, спробуйте таке: поставте 
пальці обох рук на ареолу (пігментовану частину молочної залози) 
туди, де вона переходить у сосок. Акуратно натисніть на зону арео-
ли в напрямку до грудної клітки. Тисніть одну–три хвилини. 

Годування / Одразу після народження
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Це допоможе пом’якшити ареолу, і ви побачите, що молоко почи-
нає підтікати. Нехай вас це не бентежить! Щойно ареола стане м’як-
шою — прикладіть маля до грудей.

Годування / Одразу після народження

Окрім того:

Уникайте хворобливого розціджування в пологовому будинку: 
молочні залози не повинні піддаватися жорсткому масажу, 
надмірному натисканню. Це небезпечно!

Попросіть акушерку або лікаря/-ку показати вам, 
як зробити лімфодренажний масаж грудей. Такий 
масаж полегшує напруження в молочних залозах.

Продовжуйте пити достатньо рідини (за 
бажанням): ви не повинні відчувати спрагу!

Якщо з якихось причин дитина не може смоктати 
груди — зціджуйте молоко кожні три години.

Годувати грудьми можна в різних позах, завдяки чому немовля роз-
вивається, навчається різноманіття. Дуже добре, якщо в дитини є змо-
га поїсти, коли мама лежить, сидить або навіть іде кудись. 

Якщо ви лежите на спині, а маля — на вашому животі, то підтримуйте 
і злегка притискайте дитину в області поперека та лопаток. Так дити-
на сама потягнеться до грудей, щоб швидше почати їсти.

Ви можете спробувати годувати лежачи на боці або сидячи в кріслі. 
Підкладіть подушки для більшого комфорту. Потрібно створити 
опору для спини, плечей, поперека: вам буде легше тримати дити-
ну, а їй — тягтися до грудей. 
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Прикладання до грудей
Від способу прикладання дитини до грудей залежить те, чи комфорт-
но буде мамі й чи достатньо молока маля зможе висмоктати, а отже, 
як добре воно набиратиме вагу. Іноді для ефективного прикладання 
дитині потрібна допомога, а буває, що вона може впоратися з цим 
самостійно. 

Перш ніж почати годування, розташуйте дитину так, щоб вона мог-
ла спиратися на ваше тіло своєю грудною кліткою і тазом. Підборід-
дя під час годування буде спиратися на ваші груди.

Візьміть маля так, щоб сосок знаходився на рівні його носа. Дозволь-
те маляті злегка відкинути голівку назад — так йому буде зручніше 
захопити велику частину груді. Торкніться соском губів дитини —  
і вона почне відкривати ротик. Тоді й прикладіть маля до грудей.

Ось який це матиме вигляд поетапно:

Підтримуйте тіло дитини 
так, щоб її носик був на 
рівні соска.

Дозвольте малюкові злегка 
відкинути голову назад так, 
щоб його верхня губа могла 
торкатися соска. Малюк 
широко відкриє рот.

Годування / Одразу після народження
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Пам’ятайте: під час годування мамі не повинно бути боляче! Якщо 
ви відчуваєте біль під час годування, значить, щось пішло не так. За-
беріть груди (покладіть ваш чистий палець між яснами дитини, роз-
тисніть їх і звільніть груди) і почніть заново. Якщо у вас не виходить 
безболісно прикласти немовля до грудей, зверніться до сімейного/-ої 
лікаря/-ки або консультантки з грудного годування.

Ознаки правильного прикладання:
Дитина захоплює груди повним ротом.

Підборіддя дитини щільно притиснуте до грудей.

Годування не викликає у вас хворобливих відчуттів (хоча перші 
кілька смоктань можуть бути інтенсивними).

Дитина широко відкрила рот,
 її підборіддя торкається грудей, 
голівка відкинута назад — 
злегка присуньте маля до груді, 
щоб воно могло захопити 
більшу частину молочної  
залози внизу і сосок.

Підборіддя дитини має бути 
притиснуте до груді, при цьому 
носові ходи вільні, рот широко 
відкритий (близько 140 градусів 
між верхньою і нижньою губами), 
а нижня щелепа має захоплювати 
значно більшу частину ареоли, 
ніж верхня. Нижня губа буде 
вивернута назовні. 

Годування / Одразу після народження
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Дитина ритмічно робить довгі смоктальні 
рухи й ковтає (хоча для неї природно також 
час від часу робити перерви).

Малюк самостійно закінчує їсти і відпускає груди.

Якщо видно ареолу, то не охопленою ротиком малюка має зали-
шатися більша її ділянка над верхньою губою, а не під нижньою.

Коли дитина ссе, її щічки округлюються.

Пляшки та соски 
можуть нашкодити
Не варто користуватися пляшками та сосками. 
Це може заплутати малюка. Дитина з перших
днів вчиться ссати материнські груди, і важ-
ливо не перебивати їй це іншими подібними
діями. Коли маля смокче грудне молоко, воно дуже 
широко відкриває рот, захоплює сосок і більшу частину 
ареоли, навчається працювати в певний спосіб язиком, 
щоб видобути молоко. Подивіться на пустушку або 
пляшку — вони дуже відрізняються від материнських 
грудей: мають тільки «сосок», більш жорсткий на дотик 
або, навпаки, дуже м’який. Коли дитина смокче їх, 
то вчиться напружувати тільки нижню щелепу, щоб 
утримати в роті рідину, і після такого досвіду перестає 
відкривати рот широко. А значить, починає погано 
захоплювати груди. Тож може статися, що дитина 
почне менше і гірше ссати груди, а отже, в матері 
вироблятиметься менше молока. До того ж пляшку та 
соску буває важко добре вимити, що може призвести 
до діареї чи інших захворювань у дитини. Якщо ви 
годуєте зцідженим молоком, то використовуйте чашку, 
ложку або систему догодовування біля грудей (SNS).

Годування / Одразу після народження
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Годуйте стільки, скільки 
потрібно, а не «за графіком»
Діти здатні самостійно регулювати кількість молока, необхідну для 
того, щоб утамувати спрагу і задовольнити потребу в поживних речо- 
винах. До того ж що більше малюк ссе, то більше молока виробляється 
в матері. Тож просто прикладайте до грудей тоді, коли дитина цього  
вимагає, але не рідше, ніж 8–12 разів на добу. В перші тижні багатьом 
дітям властива «скупченість» прикладань у певний час доби, наприк-
лад, частіше ввечері, ніж в інший час. Окрім того, маля протягом од- 
нієї години може прикладатися до грудей кілька разів, а потім засну-
ти на 1–1,5 години. І це також нормально.

Як зрозуміти, що дитина вимагає молока
Якщо ви бачите, що дитина крутить головою, відкриває рот, висовує 
язик — терміново прикладайте її до грудей. У більшості випадків це 
заспокоює маля, знімає напругу, допомагає впоратися з хворобли-
вими відчуттями. Під грудьми дитина легше засинає. Ви не нашко-
дите дитині, запропонувавши груди через 15–30–90 хвилин після го-
дування. Часті годування для неї важливі ще й тому, що шлунок но-
вонародженого ще дуже малий, а материнське молоко швидко за-
своюється і дитина може зголодніти дуже скоро.

У певних ситуаціях вам знадобиться погодувати дитину 
за своїм бажанням: якщо маля спить занадто довго, а ви 
відчуваєте переповненість у грудях. Часто діти навіть 
не прокидаються і погоджуються поїсти із заплюще-
ними очима, тим самим полегшуючи стан матері.

З віком тривалість і частота годувань зміню-
ватимуться. Під час «стрибків росту» (в три, 
шість і дванадцять тижнів) діти почина-
ють частіше прикладатися до грудей, ніж 
зазвичай. Але через чотири, максимум 
сім днів вони повертаються до звичного 
для них режиму годувань.

Годування / Одразу після народження
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Нічні годування
Молочні залози матері виробляють молоко 24 години на добу, не 
потребуючи перерв. Ба більше, великі перерви бувають небезпеч-
ними, адже можуть призводити до зниження кількості молока, а 
також до хворобливих відчуттів у грудях. Тому важливо продовжу-
вати годувати вночі. Малюк у цей час може прикладатися до грудей 
трохи рідше або робити одну велику перерву на чотири години, але 
ближче до ранку прикладання знову почастішають. Подбайте про 
те, щоб вам було комфортно годувати вночі — наприклад, робіть 
це лежачи. Так ви зможете годувати і дрімати, набираючись сил на 
прийдешній день. Після годування покладіть дитину в її ліжечко.

Годування грудьми:
інші поради
Спочатку може здаватися, що годування забирає весь ваш час, але 
поступово дитина привчиться до певної періодичності, а кількість 
молока відрегулюється. Ваше молоко змінюється залежно від потреб 
дитини. Воно може здаватися рідким порівняно з молозивом, але 
мірою годування стане концентрованішим.

Годування / Одразу після народження
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Годування грудьми має бути комфортним для маляти. Дитина не по-
винна бути напруженою. Ви маєте чути, як вона тихо ковтає. Якщо 
вам здається, що щось пішло не так, почніть знову. Обережно просу-
ньте палець до рота дитини, щоб забрати грудь, і прикладіть ще раз.

Перевіряйте, чи правильно ви прикладаєте дитину до грудей. Це 
допоможе вашому тілу відрегулювати вироблення молока і запо-
бігти хворобливим відчуттям у молочних залозах. Що частіше ви 
годуєте дитину, то більше виробляється молока. 

Якщо ви ефективно прикладаєте маля до грудей і вам не боляче, 
нехай дитина їсть стільки, скільки їй потрібно. 

Іноді молоко підтікає з молочних залоз — це нормальне явище. Ви 
можете використовувати багаторазові чи одноразові прокладки, щоб 
молоко не бруднило ваш одяг. Якщо ви вирішили купити одноразо-
ві прокладки для бюстгальтера, їх необхідно міняти після кожного 
годування. Не застосовуйте прокладки з пластиковою підкладкою.

Якщо малюк відпускає першу грудь і залишається незадоволеним, 
запропонуйте йому другу. Не турбуйтеся, якщо він їсть недовго або, 
навпаки, ссе другу грудь довше — це нормально. 

Годування / Годування грудьми: інші поради

Іноді малюк здається голоднішим, ніж
зазвичай, і їсть довше або частіше. 
Здебільшого діти так поводяться 
у вечірній час. Немає потреби вводити 
штучне харчування на додачу до грудного 
(«догодовувати»). Ваше тіло автоматично 
реагує на це і виробляє більше молока, щоб 
задовольнити додаткову потребу.

Дитину можна прикладати до грудей понад 
8–12 разів на добу, і це не розбалує її.



206

Більшість дітей показують, що вони готові прикластися до грудей: 
розкривають і закривають рот, прицмокують, розплющують очі 
або повертають голову, тягнучись до вас ротом. 

На той момент, коли малюк починає плакати, він уже  
якийсь час голодний.

Намагайтеся не давати дитині будь-якої іншої їжі або пиття, поки 
їй не виповниться шість місяців — за винятком медичних припи-
сів (у разі діареї, блювання, гарячки і перегрівання).

За потреби звертайтеся по допомогу до лікаря/-ки або 
консультантки з лактації.

Як зрозуміти, 
що дитина отримує 
достатньо молока
Малюк здоровий і добре набирає вагу (шукайте в «Додатках» табли-
ці набирання ваги відповідно до зросту від Всесвітньої організації 
охорони здоров’я).

В перші два дні життя в дитини може бути 1–2 вологих підгузки та 1–2 
рази меконій — темний (чорно-зелений) густий кал. Приблизно на 
третю добу кал стає зеленим, а з четвертої–п’ятої доби — жовтим. 
Для дітей характерний жовтий, жовто-зелений, жовто-коричневий 
кал, несформований, кашоподібний, із кислуватим запахом. 

Якщо дитина отримує достатньо молока, то з шостої доби життя ви 
змінюватимете мінімум 6–8 повних підгузків (сеча світла, без запаху). 

Деякі діти в перші чотири–шість тижнів життя мають менше випо-
рожнень. Це може бути варіантом норми у разі частих годувань (не 
рідше, ніж 8–12 разів на добу) та за нормального набирання ваги.

Годування / Годування грудьми: інші поради
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Перших шість місяців —
тільки грудне молоко
Грудне вигодовування має багато переваг для дитини й матері: це і 
захист здоров’я малюка, і оптимальне, нічим не замінне харчування. 
Грудне молоко повністю задовольняє потреби дитини в їжі та рідині 
до шести місяців. Отже, ваше молоко цілком забезпечує малюка по-
живними речовинами, калоріями та водою. Вам також не варто хви-
люватися про кількість молока: стільки, скільки його у вас виробля-
ється, малюкові достатньо, якщо він добре набирає вагу. 

Татусі/партнери 
та годування грудьми
Деякі жінки непокояться, що через грудне годування їхнім партнерам 
буде складніше розвинути прив’язаність до дитини. Однак це не так. 
Партнер може зміцнювати зв’язок із малям багатьма способами: на-
приклад, купати його, міняти підгузки або носити, щоб заспокоїти. 
Татусь також може приносити дитину матері, коли настає час годува-
ння. Партнери й самі можуть погодувати дитину, використовуючи 
зціджене молоко, наприклад, коли мамі потрібно кудись піти. 

До того ж матері потребують підтримки 
в усіх побутових справах: партнер або 
чоловік може готувати їжу або поратися 
по господарству. Так жінка зможе 
більше відпочивати і набиратися 
таких потрібних їй зараз сил. 

Зауважте, татусі або партнери, що речі, 
які здаються вам нібито дрібними — 
принести чай або прохолодний напій 
жінці, поки вона годує, — насправді 
мають велике значення.  

Годування / Перших шість місяців — тільки грудне молоко!
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Молоко не закінчиться 
через стрес
Хвилювання й травми не здатні спинити вироблення молока і не 
впливають на нього так негативно, як зазвичай вважають. Стрес мо-
же мати тимчасовий вплив. Він «лікується» частим прикладанням
дитини до грудей, що збільшує кількість молока і сприяє вироблен-
ню гормонів, які заспокоюють і маму, і дитину. Маля може бути знер-
вованим чи неспокійним із різних причин. Якщо вас це непокоїть, 
продовжуйте годувати грудьми і зверніться до лікаря/-ки по консуль-
тацію.

Зціджувати молоко варто в тому випадку, якщо молочні залози пере-
повнюються і це викликає дискомфорт або якщо дитина погано бере 
груди, але ви налаштовані на природне вигодовування.

Коли вам доводиться відлучитися від дитини (наприклад, якщо ди-
тина хвора чи передчасно народжена або якщо ви виходите на робо-
ту), ви також можете зцідити молоко, щоб хтось інший її погодував.

Молоко варто зціджувати вручну або за допомогою молоковідсмок-
тувача. Різні типи пристроїв призначені для різних жінок, тому по-
шукайте додаткову інформацію, щоб порівняти моделі. Щоразу мо-
локовідсмоктувач потрібно мити й стерилізувати.

Годування / Молоко не закінчиться через стрес
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Зціджуємо вручну
У перші кілька днів молоко ефективніше зціджувати вручну, ніж 
відсмоктувачем. Якщо ви хочете зібрати молоко, потрібен стерилі-
зований контейнер. Ось поради, які можуть бути корисними. 

1. Перед початком ретельно вимийте руки, потім обережно помаса-
жуйте молочну залозу.

2. Візьміть молочну залозу в долоню і знайдіть місце в області ареоли,
де текстура відрізняється на дотик.

3. Складіть великий палець та інші 
пальці в півкільце (вказівний 
палець навпроти великого; якщо 
уявити циферблат, то це точки на 
6 і 12 годин) і поставте на грудь на 
відстані 3–4 см від соска. Обережно 
натисніть у напрямку до грудної 
клітки, потім стисніть пальці 
між собою і зробіть зворотний 
рух. Увесь цей процес не повинен 
викликати болісних відчуттів.  

4. Якщо молоко не тече, перемістіть пальці трохи ближче до соска 
або далі від нього. Треба знайти найкраще місце для зціджування. 

5. Відпустіть, потім стисніть знову, витримуючи ритм. Намагайтеся
не ковзати пальцями по шкірі. Спочатку з’являться тільки краплі, 
але вам слід продовжувати: це посилить лактацію. Трохи практики
і часу — і зціджувати молоко стане легко.

6. Коли краплі більше не з’являються, перемістіть пальці на ареолі 
в точки, де на циферблаті 2 і 8 годин (потім — на 3 і 9 годин в іншій 
частині молочної залози), та продовжуйте зціджування.

7. Коли приплив молока зупиняється, перейдіть до іншої груді.
Чергуйте їх, поки молоко не почне виділятися дуже повільно 
або зовсім припинить текти.

8. Спробуйте злегка помасажувати молочну залозу, якщо молоко не
тече, перемістивши пальці трохи ближче до соска або далі від нього.

Годування / Зціджування молока
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Зберігання зцідженого молока
У тих випадках, коли молоко може знадобитися незабаром, зберігай-
те його за кімнатної температури. Якщо ж ви плануєте годувати ма-
ля протягом поточного дня або завтра–післязавтра, то молоко вар-
то зберігати в холодильнику. Окрім того, його можна заморозити і 
тримати в морозильній камері, якщо ви готуєте (наприклад, плану-
ючи вихід на роботу) особистий банк грудного молока. Інформацію 
про терміни і температуру зберігання молока наведено в інфогра- 
фіці на наступній сторінці.

Якщо ви тримаєте молоко в холодильнику, поставте його в найхо-
лоднішу зону: зазвичай це біля задньої стінки (не зберігайте його 
на дверних поличках!). Завжди тримайте молоко в стерилізованому 
контейнері.

Молоковідсмоктувач необхідно ретельно мити й стерилізувати піс-
ля кожного використання. 

Особливості заморожування 
і розморожування молока

Заморожуйте грудне молоко 
невеликими порціями — 
близько 60 мл, — щоб дитина 
могла з’їсти все, нічого не 
залишаючи.

Відправляючи молоко 
в морозильну камеру, 
на ємності вкажіть дату 
зціджування молока. 

При заморожуванні молоко 
розширюється, тож напов-
нюйте пляшечки або пакети 
на 3/4 їхнього об’єму.

Зберігайте заморожене 
грудне молоко в задній час-
тині морозильної камери, 
де температура постійна. 

Розморожують молоко в основ-
ному відділі холодильника. 
На це піде близько 12 годин. 
Молоко не розморожують 
за кімнатної температури.

Після розморожування молоко 
може зберігатися в холодиль-
нику не більше 24 годин.

Якщо ви розморозили молоко, 
його не можна заморожувати 
знову. 

Годування / Зціджування молока
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Не розігрівайте і не 
розморожуйте молоко 
в мікрохвильовій печі.

Якщо вам потрібно розмо-
розити швидше, поставте 
ємність із молоком під 
струмінь води, поступово 
роблячи її теплішою 
(максимально можна 
збільшити до 37 °С). Також 
можна поставити ємність 
у миску з теплою водою.

Якщо дитина не допила 
молоко, його можна дати 
згодом, але не пізніше, ніж 
через дві години.

Вдруге молоко не підігрі-
вають. Багато дітей згодні 
пити грудне молоко 
кімнатної температури.

Якщо після розморожування 
молока дитина не випила 
повну порцію і більше не 
вживала його протягом двох 
годин, то це молоко потрібно 
вилити. Адже коли дитина 
п’є зціджене молоко, в нього 
потрапляють бактерії  
з ротової порожнини маляти. 

П РА В И Л А  З Б Е Р І ГА Н Н Я 
ЗЦІДЖЕНОГО МОЛОКА

Зауважте, що навіть 
заморожене молоко для 
дитини є кориснішим 
за штучні суміші! 

Годування / Зціджування молока
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Ваше молоко корисне для дитини за будь-якого вашого харчування. 
Однак материнство вимагає величезних сил, тому важливо дбати 
про себе і намагатися забезпечити собі якомога збалансованіший та 
різноманітніший раціон. 

Запам’ятайте: сучасна медицина не поділяє і не схвалює численних 
заборон та обмежень, пов’язаних із харчуванням мам, що годують. 
Дитині потрібна щаслива мама, яка вміє радіти життю і для якої смак 
улюблених продуктів — це доступне задоволення.

Варто ще раз наголосити, що кількість молока залежить не від того, як 
харчується мати, а майже винятково від частоти, правильності при-
кладання до грудей дитини, активності смоктання, а також повноти 
звільнення молочної залози. Саме тому період годування грудьми не 
вимагає занадто калорійних раціонів чи дотримання особливих дієт.

Прості правила, які допоможуть вам отримувати задоволення від їжі

1. Жодних спеціальних дієт для мам, що годують грудьми, не існує.

2. Усе, що ви без проблем їли у період вагітності, ви можете їсти 
й зараз. Не треба експериментувати з продуктами, яких ви ніколи 
в житті не пробували.

3. Від алкоголю потрібно відмовитися. 

4. Зловживання напоями, що містять кофеїн, може порушити 
сон дитини. Тому поки малюк зовсім маленький, постарайтеся 
пити не більше одного–двох горняток кави або чаю в день.

5. У морепродуктах може бути висока концентрація ртуті, особливо 
небезпечної для немовлят. Тому з раціону радять виключити всі 
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види акул, рибу-меч, тунця, макрель (скумбрію). Проте мамі, що 
годує, можна (і потрібно!) вживати морську рибу — наприклад, 
лосося, оселедця, сардину — в кількості близько 300 г на тиждень.

6. Годування грудьми — не привід голодувати. Потреба в енергії 
у матерів, що годують, на 400–500 калорій більша, ніж у жінок, 
що не годують.

Не обов’язково їсти якусь особливу їжу під час грудного вигодову-
вання. Просто дотримуйтеся різноманітної і збалансованої дієти.

Детальніше про продукти,  
які можна і варто вживати
Бажано, щоб уся родина дотримувалася правил 
здорового харчування. Введіть до раціону:

мінімум п’ять порцій різно-
манітних фруктів та овочів 
на день (включаючи свіжі, 
заморожені, консервовані 
та сушені);

продукти, що містять крохмаль 
(наприклад, цільнозерновий 
хліб, паста, рис і картопля);

білок — нежирне м’ясо 
і птицю, рибу, яйця та бобові;

мінімум дві порції риби 
щотижня, включаючи одну 
порцію жирної риби;

Годування / Як має харчуватися мама

молочні продукти 
(наприклад, молоко, сир 
і йогурт), які містять кальцій
і є джерелом білка;

багато клітковини, яка 
міститься в хлібі з висівка-
ми і злакових пластівцях, 
макаронах, рисі, бобових 
(квасоля і сочевиця), фруктах 
та овочах (після пологів 
у деяких жінок бувають 
проблеми з кишечником 
і запори — клітковина 
допомагає пом’якшити їх).

Зауважте: в дитини може трапитися небажана реакція (кольки, ви-
сипання тощо) на продукти, які вживає мама. Але в якої дитини про-
явиться і яким саме продуктом ця реакція буде зумовлена, передба-
чити неможливо. Тож просто спостерігайте за малям і в разі виник-
нення вищезгаданих явищ уникайте споживання такої їжі.
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До того ж під час годування грудьми варто випивати достатню кіль-
кість води. Пийте близько 6–8 склянок щодня. Бажано брати із собою 
рідину, коли збираєтеся годувати: це може бути вода, молоко чи не-
підсолоджений фруктовий сік. Не вживайте газовану воду і решту 
газованих напоїв, що містять цукор, фарбники та інші добавки.

Солодощі
Жінці, яка годує грудьми, можна їсти солодке: цукор, мед, варення, 
сухофрукти, домашню випічку та солодощі, які не містять барвни-
ків, підсилювачів смаку й інших некорисних добавок.

Куріння
Куріння завдає шкоди всім. Кинути курити — це найкраще, що ви 
можете зробити для себе і вашої дитини. Не куріть удома чи в маши-
ні й попросіть родичів та друзів, які контактують із дитиною, роби-
ти те саме. 

Навіть якщо ви продовжуєте курити, ваше молоко все ж містить до-
статньо вітамінів та поживних речовин і є кориснішим за штучне ви-
годовування для вашої дитини. Щоб знизити концентрацію нікоти-
ну в грудному молоці, куріть після годування маляти, а не перед ним.



215

Здоров’я матері, 
яка годує грудьми
Дуже важливо, щоб жінка, яка годує грудьми, дбала про себе: достат-
ньо відпочивала, вчасно зверталася по медичну допомогу, а не зай-
малася самолікуванням.

Побутує думка, що матері можна лікуватися тільки народними за-
собами або припиняти годувати грудьми. Але це зовсім не так! За-
раз є багато препаратів, які сумісні з грудним годуванням (вони не 
потрапляють у молоко), тому не потрібно позбавляти дитину гру-
дей. Сумісність препаратів із грудним вигодовуванням уточнюйте 
у вашого сімейного/-ої лікаря/-ки.

Жінці в період лактації можна проводити флюорографію, рентгено-
графію, мамографію, комп’ютерну томографію, магнітно-резонанс-
не дослідження. Причому не потрібно зціджуватися після процеду- 
ри, тому що всі ці види випромінювань на грудне молоко не впли-
вають. Ви не нашкодите дитині!

Окрім того, можна лікувати зуби під анестезією: в сучасній стомато-
логії застосовують анестетики на основі артикаїну, а він не потрап-
ляє в грудне молоко. Тож якщо ви погодували дитину перед виїздом 
до лікаря/-ки, то і після повернення можна сміливо це робити. Вам 
не треба зціджувати й виливати ваше молоко!

Як годувати грудьми 
більш ніж одну дитину
Призвичаїтися до годування близнюків цілком реально. Можна году-
вати грудьми двійнят, трійнят або більше дітей. Адже в організмі мами 
виробляється стільки молока, скільки потрібно для кожної її дитини! 

Оскільки існує висока ймовірність того, що близнюки народяться 
передчасно і матимуть малу вагу, грудне молоко дуже важливе для 
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216

їхнього розвитку. Спочатку можна годувати близнюків поодинці, 
поки не налагодиться годування і ви не звикнете до процесу. Трійню 
можна годувати в два способи: або спочатку одразу двох, а потім тре-
тє маля, або чергуючи всіх трьох. 

На те, щоб призвичаїтися до нових умов, може знадобитися час, тому 
приймайте всі пропозиції допомоги від рідних і друзів — особливо в 
перший місяць. 

Годування грудьми 
під час вагітності
Якщо немає загрози переривання вагітності (кровотечі, сильних спа-
змів живота, високої температури), продовжуйте годування грудь-
ми. Звичайно ж, намагайтеся достатньо відпочивати і повноцінно 
харчуватися! Під час вагітності материнське тіло перебудовується: 
головним для нього стає формування і розвиток усіх систем нового 
організму. Тож будьте спокійні: годування грудьми старшої дитини 
ніяк не впливає на розвиток плоду. 

Ближче до другого триместру вагітності лактація може знизитися, і як-
що немовляті ще не виповнилося шість місяців, можливо, йому може 
знадобитися додаткове харчування. Після пологів, якщо мама захоче, 
вона може продовжити годувати обох малят: і старшого, і молодшого. 

Годування / Як годувати грудьми більш ніж одну дитину
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Дитина відмовляється їсти,  
або Страйк під грудьми
Деякі діти плачуть і мають неспокійний вигляд під час годування, а 
також можуть узагалі відмовлятися від їжі, зробивши кілька ковтків. 
Тож дитина плакатиме через голод. Є назва для такої поведінки — 
«страйк під грудьми», яка вказує, що дитині щось заважає їсти. Варто 
з’ясувати, що саме, адже допоки проблему не буде подолано, вона за-
грожує стресом і для дитини, і для батьків.  

Початок надходження молока до шлунка дитини. Коли дитина 
починає смоктати, молоко «запускає» перистальтику — роботу 
гладких м’язів кишечника. Дитина може відчувати це як спазм 
і почати прислухатися до процесів, що відбуваються в її тілі. Це 
нормально, і не варто думати, що у вас несмачне молоко або маля 
відмовилося від годування. Залиште маля біля грудей і почекай-
те, поки дитина знову буде готова їсти. 

Шумне оточення може відволікати дитину 
й не давати зосередитися на смоктанні. Якщо 
забезпечити тишу неможливо, можна 
спробувати створити завісу рівно-
мірного, або, як його ще називають, 
«білого», шуму: відкрити кран, щоб 
текла вода, увімкнути фен або пилосос.
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Кольки. Якщо в дитини кольки, вона безупинно плаче і найчасті-
ше не хоче брати груди. Дуже важливо в такі моменти не впадати у 
відчай. Спробуйте розташувати маля на своїх руках вертикально, 
дайте опертися на ваше тіло в області таза, грудної клітки та голо-
ви. Злегка погойдуйте малюка. Можна використовувати «білий» 
шум. Якщо маля почало заспокоюватися — ви все робите правиль-
но! Поступово дитина стишуватиметься. Коли засне, не поспіша-
йте перекладати її до ліжечка: зараз маляті краще поспати на ва-
ших руках. Зручно влаштуйтеся в кріслі, використовуйте подуш-
ки для більшого комфорту. Після того, як малюк прокинеться, в 
сонному стані він, напевно, захоче поїсти.

Сильний напір молока. У цьому разі може допомогти зціджува-
ння невеликої кількості молока перед годуванням, а також зміна 
пози для годування на таку, в якій дитина буде у якомога верти-
кальнішому положенні.

Коротка вуздечка язика в немовляти. У деяких дітей від народ-
ження нижня частина язика з’єднана з дном ротової порожнини
щільним шматочком шкіри. Це називається укороченою вуздеч-
кою язика. Така особливість дитини може вплинути на годува-
ння: маляті буде складніше присмоктатися, воно може болісно 
прикладатися до грудей, є імовірність утворення тріщин на сос-
ках і зниження лактації. До того ж дитина погано набиратиме 
вагу. Цю ситуацію легко виправити. Якщо ви стурбовані з цього 
приводу, зверніться до сімейного/-ої лікаря/-ки.

Молочниця (кандидозний стоматит) у немовляти. Ви якийсь час 
годували грудьми без проблем, але раптово помічаєте почервоні-
ння, соски стали чутливими навіть поза годуваннями? Це може 
бути ознакою молочниці (кандидозу). Попросіть допомогти вам 
із правильним прикладанням дитини і запишіться на прийом до 
сімейного/-ої лікаря/-ки. Лікування знадобиться і вам, і маляті, 
адже ви можете легко заражати одне одного. Тож якщо у дитини 
є молочниця в роті, вам знадобиться протигрибковий крем для 
сосків, щоб маля не передавало захворювання вам. Порадьтеся з 
лікарем/-кою або провізором/-кою. Деякі протигрибкові креми 
можна купити в аптеці без рецепта. 

Годування / Деякі поширені проблеми і шляхи їх вирішення
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Кривошия. Дитина з цим набутим чи вродженим дефектом може 
плакати біля тієї груді, де кривошия дає про себе знати. 

Отит. Біль у вухах заважає дитині смоктати.

Ви користуєтеся пустушкою або пляшкою для догодовування.  
На жаль, діти можуть влаштовувати «страйк під грудьми», якщо 
є альтернативні джерела смоктання. У такому разі треба поступо-
во вивести ці «джерела» з ужитку. Заспокоюйте маля: носіть, гой-
дайте на руках, відволікайте брязкальцями, іграшками. Хорошим 
способом заспокоєння дітей є «білий» шум.

Якщо маля вередує і не хоче брати груди — ніколи не наполягайте і не 
примушуйте силою. Пошукайте підхід до дитини. Найчастіше діти 
погоджуються прикладатися в стані напівдрімоти, тому, трохи погой- 
давши на руках, уже сонному маляті запропонуйте груди. Якщо ви 
самі не можете впоратися з ситуацією, варто порадитися з лікаркою, 
акушеркою чи сімейною медсестрою, поговорити з жінками, які ма-
ють досвід материнства. Ви також можете звернутися по допомогу до 
Національного руху на підтримку грудного вигодовування «Молочні 
ріки України» на http://breastfeeding.org.ua.
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Подразнення або тріщини на сосках
Хворобливість сосків і тріщини на них у більшості випадків вини-
кають через те, що дитину неефективно прикладають до грудей і під 
час годування вона натирає сосок язиком. Цей стан не треба намага-
тися перетерпіти, чекаючи, що соски «адаптуються».

Якщо ваші соски болять, відніміть дитину від грудей і прикладіть 
знову, стежачи, щоб маля глибоко захопило сосок і більшу частину 
ареоли. Якщо біль не проходить, на сосках з’являються тріщини або 
вони кровоточать, попросіть у лікарки чи спеціалістки з лактації до-
помогти вам з правильним прикладанням.

На віднайдення способу, як уникнути подразнення, може знадоби-
тися час, але важливо, щоб ви отримали допомогу якомога швидше. 
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Окрім того, корисними будуть такі поради:

Ви можете зцідити пару крапель молока в кінці годування 
й обережно змастити ними соски. Дайте їм висохнути перед 
тим, як одягнетеся. 

Деякі матері покривають тріщини на сосках тонким шаром білого 
парафіну або очищеного ланоліну. Змастіть тріщину (не весь 
сосок!), щоб прискорити її загоєння і запобігти утворенню струпа.

Якщо ви користуєтеся прокладками 
для бюстгальтера, міняйте їх після 
кожного годування (краще візьміть 
прокладки без пластикової основи).

Намагайтеся не користуватися 
милом для миття грудей, тому що 
воно сушить шкіру.

Носіть бавовняний бюстгальтер, 
щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Вирішення будь-яких проблем на ранній стадії поліпшить ваше са-
мопочуття. У більшості випадків можна знайти просте рішення: це, 
наприклад, зміна положення маляти або частіші годування.

Біль у молочних залозах, 
закупорка проток і мастит
Молоко може застоюватися в протоках (це явище має назву лакто-
стаз) із різних причин. Найпоширеніші з них — це неефективне при-
кладання, пропущене годування, надто тісний бюстгальтер, забій 
грудей, жирна їжа, недостатня кількість рідини, яку споживає мати, 
перевтома, депресія. 

Годування / Деякі поширені проблеми і шляхи їх вирішення
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Симптомами лактостазу є: хворобливість у певній ділянці молочної 
залози, ущільнення в грудях, невелике почервоніння шкіри. Важ-
ливо вирішити проблему закупорення проток якнайшвидше, щоб 
уникнути запалення молочної залози (маститу). 

Якщо починається мастит, симптоми посилюються: молочна залоза 
стає гарячою і болить. Може з’явитися болюча на дотик яскраво-чер-
вона пляма на шкірі над ущільненням. Ви можете відчувати нездужа-
ння, як при грипі, температура може підскочити до 38 °C і більше. 
Такий стан може настати раптово. При цьому дуже важливо продов-
жувати годувати грудьми, адже це допоможе вам видужати.

Якщо ви маєте підозри, що у вас лактостаз або мастит:

Ретельно перевіряйте, чи 
ефективно дитина бере груди.

Головний помічник у боротьбі 
з цим недугом — ваша дитина. 
Годуйте її частіше.

Нехай дитина спочатку ссе ту 
грудь, яка болить.

Під час годування можна аку-
ратно масажувати ущільнення 
кінчиками пальців у напрямку 
до соска або стискати, щоб 
молоко краще виділялося.

Зігрівання грудей перед году-
ванням допоможе полегшити 
виділення молока. Для цього 
використовуйте рушник, 
змочений у теплій воді.

Після годування прикладайте 
до ущільнення холод на 10–15 
хвилин — це допоможе зняти 
набряк тканин.

Додатково можна зціджува-
тися (не більше одного–трьох 
разів на день), акуратно 
масажуючи груди. Найлегше 
це робити під теплим душем.

Пийте достатньо води!

Багато відпочивайте. 
Побудьте на постільному 
режимі, якщо маєте змогу.

Прийміть знеболювальний 
засіб, наприклад, парацета-
мол або ібупрофен, якщо  
у вас висока температура.

Зверніться по консультацію 
з правильного прикладання 
дитини до грудей.

Годування / Деякі поширені проблеми і шляхи їх вирішення
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Мастит також може бути ознакою інфекції. Якщо протягом 24 годин 
не настало полегшення або ваше самопочуття погіршилося, звер-
ніться до сімейного/-ої лікаря/-ки. За потреби фахівець призначить 
вам антибіотики, які можна застосовувати під час годування грудьми.

«У мене достатньо молока?»
Матері часто хибно сприймають деякі ситуації як такі, що пов’язані з 
недостатньою кількістю молока або неможливістю годувати грудьми:

Вважають якийсь розмір грудей 
проблемним. Але жінки з неве-
ликими молочними залозами 
можуть повноцінно годувати!

При зціджуванні виділяється 
мало молока або зовсім не 
виходить зцідитися.

Під час контрольного зважування 
виявляється, що дитина набирає 
не стільки, на скільки очікували.

Груди перестали наливатися 
або м’які на дотик.

Маля довго ссе груди ввечері.

Коли мама кладе дитину 
після годування в ліжечко, 
немовля відразу прокида-
ється і шукає груди.

Дитина, на думку мами, 
мало спить.

Усі ці ситуації можуть непокоїти вас, але вони не 
вказують на те, що у вас мало молока. Надійним 
показником достатньої кількості молока є збіль-
шення маляти у вазі відповідно до вікових норм. 
Окрім того, якщо маля в шість місяців подвоїло свою 
вагу при народженні — молока йому достатньо. 

Годування / Деякі поширені проблеми і шляхи їх вирішення

Дитина погано набирає вагу
Якщо ваше маля набирає вагу недостатньо добре, важливо зрозуміти, 
з чим це може бути пов’язано. Передусім зверніться до сімейного/-ої 
лікаря/-ки, щоб дізнатися, чи здорова дитина.
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Проаналізуйте, як організоване годування грудьми: чи користуєтеся 
ви пустушками, чи допоюєте маля водою, чи обмежуєте тривалість 
смоктання (або дитина ссе часто і подовгу), чи прикладаєте до грудей 
8–12 разів на добу, чи годуєте вночі? 

Для збільшення кількості молока потрібно:

Ефективно прикладати 
малюка до грудей. Завдяки 
цьому він може висмокту-
вати багато молока і добре 
наїдатися. 

Часто годувати і заспокою-
вати маля грудьми вдень, що 
посилює вироблення молока. 
У цьому випадку дитина 
може прикладатися раз 
на дві години і частіше.

Годувати і заспокоювати 
малюка грудьми вночі. Нічні 
годування потрібні для 
стабільного вироблення 
молока, тому важливо не 
пропускати їх. Вночі дитина 
може вимагати годування 
три–чотири рази, а в деяких 
випадках і частіше. 

Пропонувати обидві груді 
у кожне годування.

Не накопичувати молоко 
в грудях — це сповільнює 
вироблення нового молока.

Не давати дитині пустушку 
та воду між годуваннями.

Споживати достатню кількість 
їжі та рідини.

Відпочивати разом із малюком, 
коли він спить. Не намагайтеся 
бути «СУПЕРмамою»!

Частіше підтримувати контакт 
«шкіра до шкіри»: роздягніть 
маля, залиште його лише 
в підгузку та покладіть собі 
на груди під сорочку. Це 
збільшить рівень гормонів, що 
відповідають за вироблення 
і виділення молока, та сприя-
тиме формуванню міцного 
психоемоційного зв’язку між 
вами та вашою дитиною.

Якщо дитина погано набирає вагу, лікар/-ка може призначити дити-
ні догодовування сумішшю, тому що слабке маля не в змозі поси-
лити знижену лактацію. У таких ситуаціях бажано консультувати-
ся і зі спеціалісткою з грудного годування, і з вашими лікарем або 
лікаркою, щоб досягти вироблення потрібної кількості молока.
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Догодовування потрібно здійснювати не з пляшки, до якої маля може
звикнути, а з чашки, шприца, системи догодовування біля грудей 
(SNS). У такий спосіб дитина не втратить вміння ефективно прикла-
датися, отже, краще стимулюватиме лактацію.

Зауважте, що догодовування потрібне доти, доки маля не почне ак-
тивно набирати вагу. Тоді кількість суміші скорочують, поступово 
зводячи до нуля.

 

 

Відновлення грудного 
годування (релактація)
Якщо ви перервете грудне годування, його можна і дуже бажано від-
новити (або почати, якщо ви відмовилися від нього) заради здоров’я 
та безпеки дитини. Для цього потрібний частий безпосередній кон- 
такт із малюком: частіше носіть його на руках, використовуйте кон- 
такт «шкіра до шкіри», акуратно пропонуйте груди, поступово при-
вчаючи дитину до них знову. Коли маля почне брати груди — нама-
гайтеся прикладати його кожні дві години. Що молодша дитина, то 
швидше відбувається відновлення. Коли молоко почне повертатися, 
зменшуйте додаткове харчування. 

Релактація вимагає багато зусиль і підтримки з боку близьких. Окрім 
того, легше відновлювати лактацію під керівництвом спеціалістки, 
яка знає, що і як робити, тому зверніться до консультантки з грудно-
го годування. 

Годування / Деякі поширені проблеми і шляхи їх вирішення
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Знайомимося 
зі стравами прикорму 
У шість місяців на додачу до грудного молока до раціону малюка 
можна вводити й іншу їжу. Не забувайте: якщо починати прикорм 
до шести місяців, це може знизити споживання грудного молока і 
дитина може захворіти. І навпаки, якщо вводити прикорм запізно, 
це також може негативно позначитися на зростанні малюка.

Починайте прикорм із сезонних 
продуктів. Якщо вони недоступні, 
використовуйте заморожені 
продукти або пюре в баночках. 
З шести місяців можна також 
давати дитині м’ясо і каші з круп 
(рис, кукурудзяна крупа, гречка).

Їжа на початку має бути пюре-
подібною, а з восьми–дев’яти 
місяців пюре може містити 
грудочки. 

Дають прикорм маляті 
з ложечки. Воду, компот, сік 
і кисіль — із чашки.

Дитина має пити лише чисту 
воду. Не можна давати газовану, 
солодку воду, соки з додаванням 
цукру, а також усі види чаю 
(чорний, зелений, трав’яний) 
і каву до 24 місяців.

Дитина навчається їсти 
дорослу їжу і пити з чашки, 
коли спостерігає за тим, 
як це роблять дорослі. Тому 
з перших днів проводьте 
спільні трапези.

Якщо дитина в якийсь момент 
відмовляється від прикорму, 
важливо не змушувати її. 
Можна запропонувати іншу 
страву або продукти 
іншої консистенції. 

Під час хвороби, прорізуван-
ня зубів, спеки тощо в дітей 
може знижуватися апетит. 
У цьому випадку пропо-
нуйте маляті легшу їжу.

Під час уведення прикорму 
не слід додавати до страв 
сіль, цукор і спеції.

Регулярно відвідуйте педіатра. Консультуйтеся 
з питань харчування і розвитку маляти, контро-
люйте його зріст, вагу, зір, слух тощо.

У 12 місяців діти готові до різноманітнішої їжі. Але це не означає, що 
треба припиняти годувати грудьми: спеціалісти рекомендують про-
довжувати до двох років.
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Звіряйтеся з цими підказками 

Годування / Знайомимося зі стравами прикорму
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Як довго 
годувати грудьми?
Виключно грудне годування (без будь-яких інших продуктів або на-
поїв) рекомендоване до досягнення дитиною шести місяців. Після 
цього маляті можна давати іншу їжу, продовжуючи годувати грудь-
ми так довго, як хочете ви і маля. Це може тривати до дворічного 
віку або довше. Кожен день грудного годування для вас і дитини є 
особливим. Не варто заздалегідь будувати плани про те, коли ви при-
пините годування. Багато матерів продовжують годувати грудьми, 
навіть коли повертаються на роботу або навчання.

Мати, яка годує грудьми, 
виходить на роботу
Якщо ви вирішили вийти на роботу, не варто припиняти годувати 
грудьми. Нижче наведено кілька порад, як організувати повноцінне 
годування маляти на різних етапах його зростання.

Годування / Як довго годувати грудьми?

Ви можете заздалегідь зробити запас грудного моло-
ка. Поки ви будете на роботі, ваш помічник або поміч-
ниця, які залишаються з дитиною, можуть годувати 
її цим молоком, попередньо розігрівши на водяній 
бані, — з чашки або ложки. Такий спосіб зменшує ри-
зик відмови маляти від грудей на користь пляшки. 

Якщо ви працюєте недалеко від дому — маля можуть привозити вам 
на роботу. У робочі години вам потрібно буде зціджуватися два–три 
рази, щоб продовжити лактацію. Зціджене на роботі молоко збері-
гайте в холодильнику і забирайте додому. Перевозити його краще в 
сумці-холодильнику.
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Тепер дитині можна залишати не лише грудне мо-
локо, а й одну–дві порції прикорму на час вашої від-
сутності. У цей період зціджуватися на роботі вам 
потрібно буде рідше (один–два рази).

Коли ви на роботі, маля може отримувати вже тільки 
прикорм, тож молоко можна не залишати. Погодуй-
те дитину вранці перед роботою, а потім — увечері 
після робочого дня і вночі. Поступово ваш організм 
звикне до того, що, поки ви на роботі, молоко актив-
но виробляти не потрібно, тож і не потрібно більше 
зціджуватися. У такому режимі ви зможете годувати 
маля до двох років або довше. 

Грудне годування 
після року
Досить поширеною є думка, що грудне молоко після року стає «по-
рожнім», тобто в ньому нічого корисного вже немає, тож і дитину час 
відучувати від грудей. Це неправда. Дослідження свідчать, що груд-
не молоко залишається цінним джерелом жирів, білків, кальцію, ві-
тамінів, мікроелементів, а також захисних чинників для маляти. Ді-
ти, яких продовжують годувати грудьми понад рік, менше хворіють 
на респіраторні захворювання, отити, в них нижча ймовірність за-
хворіти на діарею і хвороби шлунково-кишкового тракту, вони ма-
ють менше алергічних проявів. Грудне молоко захищає дитину від 
карієсу. В дорослому віці ці діти мають менший ризик захворіти на 

Про права матерів, які працюють, читайте 
у розділі «Ваше життя». 290
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атеросклероз, онкозахворювання, цукровий діабет, ожиріння тощо. 
Грудне годування допомагає зберегти тісний емоційний зв’язок між 
матір’ю й малям, сприяє кращій соціальній адаптації дитини.

Крім цього, тривале годування грудьми важливе й для самої матері: 
воно знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, діа-
бету ІІ типу. Кожен додатковий місяць лактації також зменшує ймо-
вірність розвитку раку грудей, яєчників і матки. До того ж тривале 
годування грудьми сприяє мінералізації кісток і знижує вірогідність 
остеопорозу та переломів у зрілому віці.

Завершення 
годування грудьми
Завершення годування грудьми — це процес, який вимагає часу і по-
ступовості в діях. Варто пам’ятати найголовніше: уникайте різкого 
припинення годування, адже це небезпечно для здоров’я матері, а 
також емоційно складно для дитини.

Вам не потрібно:

використовувати препарати для припинення лактації;

перев’язувати молочні залози;

відлучатися від дитини.

Плануйте завершення годування заздалегідь. Наприклад, перші змі-
ни в звичному процесі можуть початися в 1–1,5 року: мама м’яко об-
межує прикладання до грудей, коли маля не спить. Переводьте ува-
гу маляти на ігри, інші види діяльності, запрошуйте погуляти. Цей 
етап буде завершеним, коли дитина перестане просити у вас груди 
під час неспання. Тоді можна переходити до наступного кроку.

Тепер ви можете зосередитися на згортанні годувань, пов’язаних із 
денним сном. Придумайте ритуал для вкладання маляти без смок-
тання грудей. Будьте терплячими і послідовними. Не форсуйте про-

Годування / Грудне годування після року
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цес: дитині потрібен час, щоб навчитися засинати по-новому. Це 
означає, що ваша дитина тепер буде прикладатися до грудей лише 
на ніч і вночі. Не варто прибирати відразу кілька годувань: це може 
перевантажити дитину. Можливо, на цей етап піде місяць або біль-
ше, оскільки дуже важливо, щоб дитина не відчувала, що її підганя-
ють, мала можливість повноцінно адаптуватися, навчилася спокій-
но засинати вдень без грудей.

Наступний крок — навчити маля засинати ввечері без прикладання 
до грудей. Маляті це вдасться легше, тому що дитина вже вміє заси-
нати так удень.

В останню чергу слід завершувати годування вночі. Якщо ваша ди-
тина прикладається вночі кілька разів, то варто поступово зменшу-
вати годування до одного разу.

Материнський організм буде підлаштовуватися під зміни у годува-
нні на кожному етапі. І мірою того, як зменшуватиметься кількість 
прикладання до грудей, знижуватиметься і лактація. Завдяки тако-
му поступовому виходу з грудного годування мати не відчуватиме 
дискомфорт і переповнення в молочних залозах.

Годування / Завершення годування грудьми
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Годуйте грудьми стільки,  
скільки вважатимете за потрібне
Є мами, які не потребують спеціальної організації завершення груд-
ного годування. Вони орієнтуються на потреби дитини, на свої від-
чуття і дозволяють цьому процесу згорнутися тоді, коли дитина са-
ма його не потребуватиме. Якщо і мати, і дитину все влаштовує — 
годування може тривати до 3,5–4,5 року або довше. Молоко матері 
весь цей час залишатиметься корисним і якісним для дитини. Отже, 
рішення про завершення грудного годування ухвалює лише мати і 
тоді, коли вважає за потрібне. 

Консультантка з грудного 
годування — хто це? 
Це людина, яка може надати матері практичну й психологічну допо- 
могу. Консультантка закінчила спеціальні курси, де дуже детально 
вивчають фізіологію лактації, анатомію молочних залоз, роботу гор- 
монів і жіночого організму в цілому. Навчання на курсах передбачає 
понад 150 годин теорії та практики і дає сучасні, засновані на доказо-
вих дослідженнях і рекомендаціях Всесвітньої організації охорони 
здоров’я та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), знання. Окрім того, кон-
сультантки з лактації оволодівають методиками допомоги жінкам у 
разі виникнення проблем із годуванням грудьми. 

В Україні навчання таких консультанток здійснює громадська орга-
нізація «Національний рух підтримки грудного годування «Молоч-

Годування / Годуйте грудьми стільки, скільки вважатимете за потрібне

Знайти свою консультантку з грудного годування ви можете на сайті 

http://breastfeeding.org.ua/about/uateam/index.html.
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ні ріки України». Вона є піонером у своїй сфері, а також найбільшою 
і найвідомішою організацією з підтримки грудного годування в на-
шій країні.

Консультантки організації читають лекції у пологових будинках, 
проводять тематичні зустрічі для матерів, ведуть сторінки в соці-
альних мережах, де можна отримати підтримку і відповіді на за-
питання.

Якщо ви не годуєте грудьми
Трапляється, що мати не має змоги забезпечити дитині грудне го-
дування. Наприклад, вона вирішує відмовитися від нього або їй тим-
часово не вистачає молока. У деяких випадках грудне годування мо-
же бути протипоказане маляті: приміром, коли мати є ВІЛ-позитив-
ною або приймає певні ліки, несумісні з годуванням грудьми. Крім 
того, діти, народжені передчасно, можуть потребувати спеціального 
харчування, а кількості зцідженого грудного молока буває для них 
недостатньо. До того ж малятам, які не отримують материнського 
молока або потребують догодовування, потрібна молочна суміш.

Важливо пам’ятати, що дитячу молочну суміш потрібно давати 
дитині тільки за призначенням медпрацівника/-ці.

Лікар або лікарка, які спостерігають ваше маля, з огляду на особли-
вості його здоров’я мають підібрати суміш, розрахувати її добовий 
обсяг і кількість в одне годування. Також лікар/-ка проінструктує 
вас щодо безпеки під час готування суміші, навчить правильно го-
дувати нею маля. Залежно від ситуації, у якій призначено суміш, 
лікар/-ка порадить і спосіб годування: з чашки, ложки, шприца, сис-
теми догодовування біля грудей (SNS) або пляшки.

Пам’ятайте: сухі молочні суміші не є стерильним продуктом — у них 
можуть міститися хвороботворні бактерії, що здатні спричиняти сер-
йозні дитячі захворювання. Тож уважно ставтеся до правил викори-
стання сухих сумішей, щоб мінімізувати ризик таких захворювань.

Годування / Консультантка з грудного годування — хто це?
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Найчастіше діти отримують травми вдома. Піклуючись про дитину 
та спостерігаючи за її зростанням, дуже важливо знати про всі спо-
соби та ситуації, у яких маля може заподіяти собі шкоду. Найпо-
ширенішими є падіння, утоплення (і утоплення без летального на-
слідку), опіки та отруєння.

Важливо розуміти, що більшості нещасних випадків можна запо-
бігти! Суть запобіжних заходів полягає не в надмірному опікуванні 
дитиною. Врешті-решт, пізнання, ризик та пошук нового є важли-
вими складниками її розвитку. Наприклад, утримання маляти в 
манежі може бути лише тимчасовим заходом, оскільки тривале об-
меження пересування може призвести до втрати мотивації розви-
ватися. Отже, синців та подряпин не уникнути! Проте варто вжити 
простих заходів для того, щоб ваше маля не отримало серйозних 
травм — удома і надворі.
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Маля, ви та інші люди: 
загальні принципи

Ніколи не залишайте дитину без нагляду.

Ніколи не доручайте старшим дітям доглядати за молодшими — 
незалежно від того, наскільки надійними, дорослими чи 
самостійними ви їх вважаєте.

Не дозволяйте старшим дітям носити немовля на руках.

Повідомте всім близьким про те, що дитину ніколи не слід 
трусити, оскільки це може спричинити пошкодження мозку  
або навіть смерть.

Не паліть поблизу дитини і не дозволяйте іншим палити 
у вашому помешканні. Зберігайте цигарки, запальнички, 
попільнички та недопалки в недоступних місцях. Цигарки 
та недопалки є отруйними для малят.

Не підходьте до плити, коли тримаєте на руках дитину.

Не беріть гарячу їжу та напої, коли у вас на руках дитина.

Не дозволяйте нікому пригощати вашу дитину. Їжу дитині 
мають давати тільки ваші «довірені» особи: мама, тато, няня, 
бабуся, тобто люди, які якнайкраще знають потреби дитини,  
її навички і те, яке саме пригощання є адекватним для неї 
в тій чи іншій ситуації.

Дуже бажано, щоб люди, які обіймають або беруть на руки маля, 
мили перед цим руки. 

Не дозволяйте людям, що не входять до кола піклувальників, 
цілувати немовля.

Будьте готові до того, що якісь люди можуть не сподобатися 
дитині. Тож не варто нав’язувати їй неприємне спілкування. 

До того ж не нав’язуйте обійми чи поцілунки: питайте згоди, 
навіть якщо вам здається дивним питати про це в маляти. 

Безпека / Маля, ви та інші люди: загальні принципи
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Дуже важливо дозволяти дитині чогось  
не хотіти і щось не любити. Це допоможе 
маляті вирости гармонійною особистістю  
і захищати себе в майбутньому.

Щодо застосування будь-яких лікарських засобів під час грудного ви- 
годовування потрібно проконсультуватися із лікарем/-кою або ме- 
дичною сестрою. 

Зверніть увагу! Грудне годування 
не є протипоказанням до вакцинації 
мами! Ви можете годувати маля 
і робити щеплення завжди і від усього.

Ліки, які ви приймаєте
Є ліки, що мають седативну дію або можуть викликати відчуття над-
мірної втоми навіть після того, як перестають діяти. Побічна дія лі-
ків може завадити вам швидко реагувати на потреби маляти. Якщо 
внаслідок приймання медикаментів батьки чи близькі дитини бу-
дуть повільніше реагувати, це може наражати її на підвищений ри-
зик травматизму.
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Велика радість — спостерігати, як дитина починає самостійно пов-
зати й ходити, пізнаючи світ. Однак разом із цим зростає й імовір-
ність, що дитина ненавмисне заподіє собі шкоду. 

Діти дуже рухливі та прагнуть вивчати світ за допомогою всіх від-
чуттів. Тому очікуйте, що ваше маля спробує на смак усе, що можна 
покласти до рота, засуне до носа і вух усе, що туди вміститься, від-
криє усі дверцята й шухляди, які відчиняються, покрутить усе, що 
крутиться, встромиться в усі вузькі місця — це нормальна поведінка 
дитини. 

Малята часто опановують нові навички — повзати, ходити, видря-
пуватися на меблі, відкривати пляшки і так далі — раніше, ніж до-
рослі цього очікують. Здається, щойно повзало — а ось уже штовхає 
табуретку, щоб вилізти на підвіконня! Тому готуйте безпечне сере-
довище заздалегідь. 

Для цього варто спробувати подивитися на світ «очима дитини». 
Станьте навколішки, тобто приблизно на той рівень висоти, з якого 
дивиться на світ маля, і пройдіться так своїм помешканням, шука-
ючи можливі небезпеки. 

Цей розділ ми пропонуємо використовувати як путівник і порадник. 
Хоча він не замінить ваш власний аналіз, та, можливо, зверне вашу 
увагу на речі й обставини, які навіть не спадали вам на думку. Маля-
та неймовірно винахідливі! Тож вам доведеться бути надзвичайно 
передбачливими і винахідливішими за них: регулярно й ретельно 
перевіряйте й аналізуйте своє помешкання на предмет потенційної 
небезпеки для дитини.
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Падіння 
Падіння — найпоширеніша травмонебезпечна ситуація з тих, які тра-
пляються з немовлятами. До падінь призводять два головних фактори:

Батьки недооцінюють здатність маляти до рухів. У перші місяці
життя дитини батьки вважають, що, оскільки вона не здатна 
пересуватися самостійно, то не може і впасти. Це помилкове 
судження призводить до величезної кількості падінь. Дитина  
від народження вміє відштовхуватися ніжками і дуже скоро 
навчиться й вигинатися.

Зауважте також, що діти опановують нові навички несподіва- 
но. Свій перший у житті переворот зі спини на живіт дитина 
спробує зробити з краю дивана або сповивального столика,  
коли ви лише на секундочку відвернетеся. Педіатри невесело 
жартують із цього приводу: «Якщо дитина перебуває там,  
звідки можна впасти, — вона впаде».

Перші рухи дитини — нескоординовані. Маля тільки вчиться 
втримувати рівновагу. Особливо небезпечним є період, коли 
маля встає на ноги і робить перші кроки. Якщо під дитячими 
ніжками опиняються килимки, що ковзають, мокра підлога, 
сходинки, розкидані на підлозі іграшки — падіння неминучі. 
Пам’ятайте: перші кроки маляті краще робити босоніж — з огляду 
на безпеку й для правильного розвитку м’язів. 

Безпека / Безпека вдома 

Щоб зменшити кількість падінь:

Від самого народження не залишайте 
дитину саму на сповивальних чи 
звичайних столах, ліжках, стільцях та 
інших високих меблях — навіть на мить! 
Завжди притримуйте її, коли вона лежить 
на сповивальному столі. 

Дивіться під ноги, коли у вас на руках 
маля, щоб не наступити, наприклад, на 
розкидані іграшки. Тримайтеся за перила, 
коли йдете сходами з дитиною на руках.
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Завжди дбайте, щоб дитина була надійно пристебнута в дитячому 
кріслі або колясці.

Пам’ятайте: великі іграшки можуть стати «сходинками» для того, 
щоб вибратися чи випасти з ліжечка або манежу.

Не намагайтеся форсувати вміння ходити. Натомість важливо 
заохочувати малюка до активного повзання, щоб його м’язи 
зміцнилися до того моменту, коли він встане на ніжки. Зокрема 
не використовуйте ходунки — вони не сприяють правильному 
розвиткові м’язів, натомість створюють вертикальне наванта-
ження на хребет дитини, коли її тіло ще не готове до цього.  
З ходунками пов’язано особливо багато падінь і травм.  
До речі, у Канаді продаж ходунків заборонений законом. 

Використовуйте антиковзальні килимки у ванні та ванній кімнаті.

Якщо у вашому помешканні є сходи, зробіть їх недоступними  
для маляти. Коли дитина почне ходити, ви вчитимете її ходити  
й сходами, але при цьому завжди маєте тримати її за руку.  
Ваша підтримка може знадобитися до чотирирічного віку.

Коли немовля падає, найчастіше страждає його голова — найважча 
поки частина тіла. Більшість падінь минає без серйозних наслідків, 
оскільки кістки черепа у немовляти ще пластичні. Та все ж негативні 
наслідки можливі, тому потрібно після удару спостерігати за станом 
дитини. Що робити у такому разі, на що звертати увагу — читайте у  
главі «Якщо дитина вдарилася головою» розділу «Здоров’я» на стор. 185 
та в главі «Порізи і подряпини: перша допомога» на стор. 186.

Безпека сну
Про те, як організувати безпечний сон 
немовляти, читайте у главі «Сон», стор. 31.
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Вікна
Серйозною батьківською помилкою, яка призводить до великої кіль-
кості летальних випадків, є необережне поводження з вікнами в по-
мешканні, де перебуває дитина. Щороку в Україні десятки дітей ви-
падають із вікон через необачність батьків. 

Коли дитина пересувається сама — повзає, ходить, — усі вікна та 
кватирки мають бути зачинені. Дитина може в будь-який момент за-
лізти на підвіконня та випасти з відкритого вікна. Також вона може 
сама відчинити вікно. 

Пам’ятайте: протимоскітні сітки не витримують вагу дитини! Нав-
паки, вони можуть стати причиною випадіння, створивши в дитини 
(і, на жаль, навіть у батьків!) ілюзію безпеки.

Ґрати на вікнах, балконах та сходах повинні мати зазор не більше 
6,5 см, щоб вважатися надійним захистом. У більший проміжок маля 
може просунути тіло, але не голову. Якщо ґрати мають більший за-
зор, потрібно додатково затягнути їх сіткою. 

5 правил поводження з вікнами в помешканні,  
де перебуває маленька дитина

1. Поставте на вікна замки. Всі дорослі мають знати, де зберігаються
ключі від цих замків, на випадок пожежі. Інший варіант — стопори, 
які не дозволять відчинити вікно більш ніж на 6,5 см. 

2. Не ставте біля вікон меблі, 
по яких маля може залізти 
на підвіконня.

3. Не залишайте дітей на самоті,
якщо вікно відчинене.

4. Не грайтеся з дитиною 
на підвіконні. 

5. Не дозволяйте маляті сидіти
на підвіконні в будь-яку  
пору року. 

Безпека / Безпека вдома
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Слід встановити термо-
статичний змішувальний 
клапан на кран гарячої 
води, щоб маля не могло 
обваритися, навіть якщо 
добереться до кранів.

Спочатку відкручуйте кран 
холодної води, а вже потім 
додавайте гарячу. 
Оптимальна температура 
води для початку купання 
немовляти — 33–34 °С. 
Постійно вимірюйте темпе-
ратуру у ванні спеціальним 
термометром. З кожним 
наступним купанням змен-
шуйте температуру на 1 °С. 
Детальніше про це читайте 
на стор. 49–58.

Якщо маля вже повзає, три-
майте двері ванної кімнати 
й туалету зачиненими, щоб 
дитина не могла обпектися 
об гарячі труби й крани.

У ванній кімнаті
Не залишайте маля без нагляду 
під час купання — навіть на 
секунду. Пам’ятайте: для того, 
щоб дитина втопилася, достатньо 
всього 5 см води і 2 хвилини.

Немовлят ніколи не можна 
залишати під наглядом дітей 
старшого віку, незалежно від 
того, наскільки надійними  
і самостійними ви їх вважаєте. 

Безпека / Безпека вдома 

Гаряча вода
Опіки — найпоширеніша причина важкого травматизму в маленьких 
дітей, а гаряча вода — найчастіший фактор опіків. Шкіра немовляти 
тонка й ніжна, тож може обваритися навіть за температури води 60 °С. 

Опіки для немовлят набагато небезпечніші, ніж для дорослих людей 
і старших дітей. Для того, щоб маля отримало опіковий шок, досить 
ураження лише 5% шкіри (долонька з пальцями — це приблизно 1% 
всієї шкіри). Поради з першої допомоги в разі опіку читайте на стор. 186.
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Тож загальний принцип перебування маляти в кухні такий: краще 
взагалі не давати дитині вільно пересуватися й гратися в цьому 
приміщенні. 

Але якщо маля вже перебуває в кухні/столовій:

Кухня
Кухня — найнебезпечніше для дитини приміщення. Тут сконцент-
ровано безліч потенційних небезпек: відкритий вогонь та розпече-
ний метал, окріп, електрика, побутова техніка (особливо електрич-
ні або газові плити), побутова хімія, посуд, який б’ється, предмети, 
якими можна вколотися чи порізатися… 

Безпека / Безпека вдома 

Не підходьте до плити, якщо тримаєте 
на руках дитину.

Не ставте посуд із гарячим там, куди 
може дотягнутися маля.

Краще користуватися дальніми конфорками на плиті.

Каструлі, ковшики, пательні на плиті чи столі повертайте 
ручками від краю. 

Скатертина — небезпечна річ: маля може потягнути за неї  
і перекинути на себе те, що на ній стоїть. Якщо в домі  
є маленька дитина, категорично не рекомендовано 
користуватися скатертинами, що звисають.

Електрочайник: стежте, щоб його шнур не звисав у місці, де 
маля може потягнути за нього й перекинути чайник на себе. 
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Електрика та побутова техніка
Пристрої захисного відключення (ПЗВ) або диференційні автомати 
дуже бажано встановити на електричний щиток у вашому помеш-
канні. Це пристрої, які захищають людей від ураження електричним 
струмом, а майно й помешкання — від займання внаслідок короткого 
замикання.

Електричні дроти повинні бути недоступними для дитини, яка 
може тягнути за них руками, гризти й намотувати на себе. Хо-
вайте їх за меблі або у захисні короби, прикріплюйте до стіни.

Дроти, що звисають: за них дуже хочеться посмикати. Але так 
дитина може перекинути на себе гарячий електрочайник, прас-
ку, щипці для завивки тощо. Отже, нічого не повинно ніде 
звисати у доступності маляти. 

Безпека / Безпека вдома 

Під час їжі
Не беріть до рук 
гарячу їжу та 
напої, коли у вас 
на руках дитина.

Штепсельні розетки, в які не 
увімкнені прилади, потрібно 
закрити заглушками.

Опіки й обварювання — найпоширеніші причини 
важкого травматизму в дітей молодшого віку. Опіки 
часто залишають довічні шрами, а деякі призводять 
до летального результату. Контролюючи свої рухи,  
аналізуючи приміщення на предмет ризику отрима-
ти опіки, ви можете уникнути таких ситуацій.

Якщо дитина старша за шість місяців і ви 
даєте їй теплі напої чи їжу, завжди перевіря-
йте їхню температуру. Якщо ви нагріли напій 
чи їжу в мікрохвильовій печі, перемішайте їх 
перед тим, як перевіряти температуру, адже 
вони можуть нагрітися нерівномірно.
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Двері та меблі
Міжкімнатні двері, зненацька зачинившись, можуть вдарити дити-
ну. Або ж вона сама, потягнувши за них, може прищемити собі паль-
ці. Щоб цього не сталося, потрібно фіксувати двері або встановити  
на них стопори — на рівні, до якого дитина не зможе дотягнутися.

Дрібні предмети 
в роті, шлунку, дихальних шляхах
Приблизно у шість місяців діти починають усе тягнути до рота, до-
сліджуючи смак і фактуру предметів. Так дрібні предмети можуть 
потрапити до дихальних шляхів і спричинити задушення. Або ди-
тина може проковтнути щось неїстівне та небезпечне.

Нестійкі меблі потрібно або 
зафіксувати, або прибрати зі 
шляху дитини.

Шухляда, якщо за неї сильно потягнути, може випасти на дитину,  
а зачиняючись, може прищемити їй пальці. Зауважте, що кілька ви-
сунутих шухляд можуть стати «сходинками», по яких дитина видря-
пається на небезпечну висоту. Краще встановити на шухляди спе-
ціальні блокіратори. 

За дверцятами і в шухлядах на рівні, доступному для дитини, не збе-
рігайте нічого небезпечного, навіть якщо вони зачинені або заблоко-
вані. Побутова хімія, ліки, предмети, якими можна вколотися чи по-
різатися, мають бути на високих полицях, поза навіть теоретичною 
досяжністю дитини.

Безпека / Безпека вдома

На кути меблів, об які можна 
вдаритися, варто встановити 
захисні накладки.

Побутова техніка не завжди має «захист від дітей», а якщо й має, то 
деякі діти все одно здогадуються, як його обійти. Знайдіть спосіб за-
ховати від дитини побутову техніку. До того ж існують спеціальні 
захисні накладки, які обмежують доступ дітей до вентилів і кнопок. 
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Дрібні предмети в носі та вухах
З пізнавальною метою діти можуть проштовхувати предмети туди, 
куди не пролазять пальці — наприклад, шпильку в розетку, ґудзик у 
щілину в підлозі. А власне тіло, особливо недоступні його частини, 
викликають у малят особливу цікавість. Тож дрібні предмети мо-
жуть опинитися глибоко в носі чи вусі дитини. 

Переконайтеся, що в зоні 
досяжності дитини, яка грається, 
немає дрібних предметів. Зокрема 
це стосується шпильок, батарейок, 
маленьких магнітів, ґудзиків, 
намистин, гайок, гвинтів, цвяхів, 
монет та іншого дріб’язку. Серед 
предметів, які медики дістають із 
дитячих шлунків, трапляються 
навіть авторучки.

Хутро від пухнастої іграшки, вату, дрібні пластикові пакети дитина 
може не лише проковтнути, а й заштовхати собі до носа чи вуха. Пла-
стикові пакети, натягнуті на голову, можуть спричинити задушення.

Щоб дитина не подавилася їжею 
Давайте їй або подрібнену їжу, або такі шматочки, які неможливо 
проковтнути цілком, а треба гризти. Наприклад, небезпечним мо-
же бути виноград. Також можна використовувати ніблер — простий 
пристрій для безпечного гризіння/жування (на малюнку).

Заохочуйте дитину якнайшвидше 
навчитися жувати: опанування цієї 
навички знижує ризик подавитися. 

Не давайте маляті горіхів, льодяників 
та іншої дуже твердої їжі. Також не 
пропонуйте фруктів із кістками.

Не дозволяйте їсти на ходу чи за грою.

Безпека / Безпека вдома 
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Не намагайтеся годувати дитину, коли 
вона плаче, а також розважати, смішити 
чи лаяти її під час їжі. Правило «почав 
обід — мовчу, як кіт» — завжди актуальне 
для маленьких дітей.

Батарейки
Для маленьких дітей, які все тягнуть до рота, батарейки смертельно 
небезпечні! У них містяться токсичні елементи: свинець, кадмій, ні-
кель, ртуть тощо. Під дією вологи (слини, шлункового соку) й тем-
ператури тіла оболонка батарейки пошкоджується, і токсичні речо-
вини просочуються назовні. Батарейка таблеткового типу здатна 
викликати електрохімічний опік і перфорацію внутрішніх органів. 
Наслідки проковтування батарейки можуть бути дуже швидкими 
(рахунок іде на години) і дуже серйозними, аж до летального.

Батарейки таблеткового типу дитина може 
не тільки «спробувати на зуб» і подавитися 
або проковтнути, а й засунути собі до носа 
або вуха, що також дуже небезпечно. 

Не давайте дитині без нагляду гратися з будь-якими предметами  
та іграшками, які працюють від батарейки. Визначте такі предмети 
(наприклад, пульт до телевізора, ключі від машини), надійно закрі-
піть батарейний відсік, зберігайте їх у недоступному для дітей місці. 

Якщо, на вашу думку, дитина проковтнула або засунула батарейку 
до носа або вуха, негайно зверніться до лікарів!

Безпека / Безпека вдома

Прочитайте главу «Якщо дитина 
вдихнула чужорідне тіло» на стор. 
180. Якщо таке станеться, у вас  
не буде часу читати — потрібно 
буде терміново надавати допомогу.
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Магніти
Магніти не є токсичними, і проковтування одного невеликого магні-
ту швидше за все не матиме негативних наслідків для здоров’я. Од-
нак два магніти і більше або магніт та металевий предмет, що магніти-
ться, можуть бути смертельно небезпечними, якщо їх проковтнути.

Відомі випадки, коли кілька магнітиків склеювали частини шлун-
ково-кишкового тракту, спричиняли заворот кишок, некроз тканин, 
перфорацію кишечника, перитоніт і смерть.

Не давайте іграшок із магнітами малюкам до шести 
років, а старшим дітям доступно пояснюйте ризики  
ковтання магнітів. 

Отруйні речовини
Приблизно у шестимісячному віці дитина починає 
пробувати все на смак. Звичні в нашому побуті речі 
й речовини, якими може отруїтися дитина, —  
це ліки, побутова і садова хімія, косметика,  
цигарки й недопалки, алкоголь, пальне,  
фарби й розчинники. Їх потрібно  
зберігати в недоступних для дітей  
місцях. Усі пляшки та банки  
мають бути надійно закриті,  
коли ви ними не користуєтеся, 
попільнички й цигарки — сховані.
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Нікотин для немовляти до 12 місяців — надзвичайно небезпечний: 
навіть половина з’їденої цигарки може стати смертельною дозою. 

Отруєння ліками стаються з вини дорослих не лише тоді, коли вони 
необачно залишили їх у досяжності дитини. Буває, що батьки пере-
плутують дозування або дають дітям ліки, не призначені для немов-
лят. Завжди уважно читайте інструкції до ліків! І, звісно ж, радьтеся 
з лікарем/-кою щодо препаратів, які даєте дитині. 

Пам’ятайте: ніколи не називайте ліки «цукерками» та іншими «смач-
ними» назвами. Це може ввести дитину в оману, змусити дістатися 
аптечки і «поласувати» ліками.

Якщо дитина проковтнула отруйну речовину, надати допомогу їй 
зможе тільки лікар/-ка. Як правильно діяти до зустрічі з лікарем/-кою, чи-
тайте у главі «Якщо маля проковтнуло отруйну речовину» на стор. 189.

Скло та предмети, якими можна                         
порізатися чи вколотися 
Скляні та інші предмети, що б’ються, потрібно тримати там, куди 
дитина не зможе дотягнутися. Якщо у вашому помешканні є скляні 
двері, дверцята чи дзеркала там, де їх може дістатися дитина, по-
трібно наклеїти на них захисну плівку, яка не дасть уламкам роз-
летітися, якщо скло буде розбите.

Усі предмети, якими можна порізатися, вколотися, на які можна на-
штовхнутися і поранитися, потрібно тримати в таких місцях, до яких 
дитина взагалі не має доступу.
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Небезпечні мотузки та ремінці
Подбайте, щоб у зоні досяжності дитини не було мотузок (ремінців, 
поясків, стрічок тощо), довших за 18 см. Обріжте шнури на шторах та 
гардинах або зав’яжіть їх так, щоб маля не могло їх дістатися. Ігри з 
такими речами можуть призвести до задушення. До того ж нічого по-
дібного не має бути на іграшках та одязі дитини!

Іграшки
Звертайте увагу на маркування: зазвичай на іграшках зазначено ре-
комендований вік із урахуванням усіх ризиків для дитини. Будьте 
уважні: не давайте маляті іграшок, призначених для дітей стар- 
шого віку! Безпечні для немовляти іграшки відповідають вимогам, 
перерахованим нижче.

Іграшки мають бути міцними та придатними до миття. Пам’ятайте: 
якщо іграшка пухнаста, дитина може всмоктати та проковтнути хут-
ро або відірвати його й заштовхати до носа або вух.

Якщо в дитячих зубних кільцях є рідина, важливо стежити, щоб ди-
тина їх не прокусила або не пробила.

Безпека / Безпека вдома 

Іграшки не повинні містити:

довгих стрічок або еластичних 
елементів, що звисають;

невеликих або незакріплених 
деталей, які можна витягти  
або відкусити;

брязкалець, які можна 
розібрати;

гострих країв або виступів;

магнітів та батарейок.
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Домашні тварини
Поява на світ немовляти — зовсім не привід позбавлятися домаш-
ніх тварин. Навпаки, спілкування з ними створює для дитини до-
даткові розвивальні умови. Та все ж потрібно дотримуватися прин-
ципів безпечної взаємодії маляти з твариною. 

Дитина й тварина повинні спілкуватися тільки під вашим 
наглядом: тварина може проявляти ревнощі й бути агресивною, 
дитина ж може зробити тварині боляче або образити інакше, за що 
«отримає здачі». А якщо й не отримає, то хіба тварина заслуговує 
на погане ставлення? 

Тварина має бути вакцинована й соціалізована. 

Заводити нових тварин, щойно народилося немовля, не варто.

Особливу небезпеку для дітей у перший рік життя становлять 
рептилії (змії, ігуани, черепахи, ящірки), гризуни (миші, щури, 
хом’яки, їжаки, шиншили) і домашні (дворові) птиці (кури/курчата, 
качки/каченята тощо). Ці тварини є носіями сальмонел — бактерій, 
що викликають сальмонельоз — дуже тяжку кишкову інфекцію. 

Змалечку навчайте дитину правильного поводження з тваринами: 
того, що не можна бити, смикати за хвіст, вуха чи хутро, забирати 
іграшки, турбувати під час їжі та сну, чіпати дитинчат. 

Не дозволяйте навіть найдобрішим котам і собакам облизувати маля.

Зробіть так, щоб дитина не могла дістатися фекалій тварини.
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І вдома, і поза домом потрібно дбати про захист маляти від укусів ко-
мах: вони і дорослим добряче дошкуляють, а немовляті завдають ве-
ликих страждань. Добре, якщо на всіх вікнах у вашому житлі стоять 
протимоскітні сітки. Також необхідно користуватися протимоскіт-
ним покривалом, коли дитина спить у колясці на свіжому повітрі. 

Увага! Протимоскітна сітка може стати додатковим чинником небез-
пеки! Вона створює помилкове відчуття безпеки в дітей, тому вони 
можуть спертися на сітку і випасти з вікна. Пам’ятайте: сітка не ви-
тримує навантаження більше за 5 кг! 

Ви самі після контакту з тваринами 
і всім тим, що для них призначено 
(клітка, корм, туалет), не забувайте 
якнайретельніше вимити руки.

Безпека / Безпека вдома 

Особливо небезпечними для немовляти є комахи, 
що жалять, — бджоли, оси, шершні. Репелентів проти 
них не існує, тож будьте уважні в теплу пору року. 

Пам’ятайте, що цих комах приваблюють 
запахи парфумів, їжі, фруктів, що мають 
сильний солодкий запах, — кавунів, динь, 
персиків тощо; а також одяг яскравих кольорів. 
Вибираючись на пікнік чи пляж, подбайте про 
те, щоб їжа була у ємностях, що закриваються, 
і краще не беріть із собою кавунів та динь. 

Комаха все-таки вкусила?  
Поради з першої допомоги читайте на стор. 191.
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Фумігатори
На відміну від репелентів фумігатори не відлякують, а вбивають ко-
марів. Інсектициди, які вони випаровують у повітря, вважаються до-
сить (але не абсолютно) безпечними для людини. Зауважте:

близько 12% людей мають алергію на інсектициди;

фумігатори не рекомендовано використовувати вагітним жінкам;

фумігатори не можна вмикати при зачинених вікнах, довше ніж  
8 годин на добу і ближче ніж за 1,5 м від живих організмів.

Якщо у вас немає інших варіантів, окрім використання фумігатора, 
вибирайте дитячі (вони мають менші концентрації інсектицидів), 
застосовуйте їх лише згідно з інструкцією та уважно спостерігайте 
за станом маляти.

Не наносьте репелент під одягом — тільки на 
відкритих ділянках шкіри.

Не намащуйте маляті кисті рук — в такому разі 
крем обов’язково буде з’їдений.

Найбільш безпечною та ефективною діючою речо-
виною репелентів визнано ДЕТА (діетилтолуамід). 
Він, зокрема, ефективно захищає від укусів кліщів, 
комарів, ґедзів, мокриць, мошок тощо.

Репеленти
Репеленти — це речовини, що відлякують комах. Найбезпечніші ре-
пеленти можна застосовувати лише з двох місяців (до цього віку до-
пустимий лише бар’єрний захист). Вибираючи репелентний засіб, 
уважно читайте інструкцію, щоб переконатися, що він сертифікова-
ний і призначений для малят віку вашої дитини. 

Застосовуйте засіб згідно з інструкцією! 

Будь-який засіб нанесіть спочатку на свої руки, а вже тоді руками 
намащуйте маля. Через це зручнішими є засоби у вигляді крему; 
до того ж вони вважаються найефективнішими. 

Безпека / Комахи
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Захист від сонця
Шкіра немовляти дуже чутлива до ультрафіолетового випроміню-
вання: кількість клітин, які виробляють меланін, у ній ще критично 
мала. Меланін — це той пігмент, який надає колір шкірі, очам та 
волоссю і який шкіра людини посилено виробляє, щоб стати тем-
нішою й захиститися від ультрафіолету (цей процес ми й знаємо як 
засмагання). 

Іншими словами, шкіра немовляти поки що не вміє засмагати: на 
сонці немовля, на відміну від дорослих, тільки отримає опіки. До то-
го ж дослідження вказують, що вплив ультрафіолету на шкіру в ран-
ньому віці збільшує ймовірність розвитку раку шкіри в майбутньому. 

Дітей потрібно берегти від прямого сонячного проміння до трьох ро-
ків (а краще довше). Тож використовуйте для немовлят і дітей мо-
лодшого дошкільного віку сонцезахисні креми, гіпоалергенні й без 
активних компонентів, що проникають у шкіру. 

Окрім того, користуйтеся бар’єрними засобами захисту: тінь, одяг 
та капелюшки, які затінюють і шию (обов’язково переконайтеся, що 
ремінці від капелюхів не перетискають її). Також існують сонячні 
окуляри для новонароджених із м’яким еластичним кріпленням — 
застосовуйте їх, якщо маєте змогу. Дитяче крісло в автомобілі теж 
має бути розміщене у затінку. 

У літню пору, коли сонце активне, намагайтеся 
планувати перебування на свіжому повітрі 
вранці (до 10:00) чи ближче до вечора (після 16:00).
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Сонцезахисні креми
Серед різноманіття дитячих сонцезахисних кремів лише одиниці 
дозволені немовлятам до шести місяців. Однак навіть їх не рекомен-
довано наносити на все тіло маляти, а тільки на окремі невеликі ді-
лянки, не покриті одягом. Уважно прочитайте інформацію на упа-
ковці, щоб переконатися, що цей крем сертифіковано і призначено 
для немовлят від початку життя. Зверніть увагу на те, що навіть на 
таких кремах відповідальні виробники зазначають: «Щодо застосу-
вання дітям до шести місяців проконсультуйтеся з лікарем!»

Перед початком використання будь-якого крему дерматологи реко-
мендують провести пробу на алергію: нанесіть невеличку кількість 
крему на внутрішній згин ліктя. Якщо за 24 години шкіра не почер-
воніла й не покрилася висипанням — засіб швидше за все підходить 
вашому маляті.

Безпека / Безпека поза домом 

Ось найголовніші правила використання сонцезахисних кремів:

Наносьте крем із фактором захисту від сонця (SPF) 20–50 на ділянки, 
не покриті одягом, за 20 хвилин до виходу надвір. 

Не забувайте повторно застосовувати крем кожні дві години або 
після того, як маля купалося або спітніло. 

Не намазуйте маляті кисті рук, оскільки так крем обов’язково 
опиниться в роті. 

Якщо ваш засіб у вигляді спрея, не розпилюйте його безпосередньо 
на шкіру маляти (так він може потрапити у дихальні шляхи), а бриз-
кайте спочатку на свої руки і вже руками наносьте на шкіру дитини. 

Після прогулянки крем треба обов’язково змити.

Як вибрати сонцезахисний крем

1. Переконайтеся, що крем сертифікований як такий,
 що відповідає вікові вашого малюка.

2. Крем має захищати від обох видів ультрафіолетових
 променів: і UVA, і UVB. 
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3. Речовини, які в кремі виконують роль захисних фільтрів, бувають
фізичного й хімічного типів. Для маляти безпечніші фізичні, бо 
вони не всмоктуються в шкіру та не проникають у кров. Ось які 
фізичні фільтри використовуються в кремах: 

оксид цинку (Zinc Oxide) — захищає і від UVA-, і від UVB-променів, 
тому може бути єдиною діючою речовиною в складі засобу; 

діоксид титану (Titanium Dioxide) — захищає від UVB-променів, але 
тільки частково — від UVA-променів. На відміну від оксиду цинку він
менш щільний і легше наноситься на шкіру. Його зазвичай застосо-
вують у комбінації з компонентом, що захищає від UVA-променів.

4. Більший фактор захисту від сонця (SPF) не означає «кращий крем».

Цей коефіцієнт стосується тільки захисту від UVB-променів, які 
спричиняють опіки, але не UVA-променів, які проникають у глибші 
шари шкіри й призводять до її старіння та збільшують ризик роз-
витку меланоми. Велике значення SPF на упаковці дає оманливе 
почуття безпеки і призводить до зловживань сонячними ваннами.

До того ж більші значення SPF передбачають більшу концентрацію 
хімічних речовин, серед яких можуть бути не лише безпечні. Отже, 
не засмучуйтеся, якщо (швидше за все) не знайдете засобу, дозво-
леного дітям від народження, із SPF, вищим за 30. Враховуючи те, 
що дитину все одно треба берегти від прямих сонячних променів  
і періодично змащувати, такого коефіцієнту цілком достатньо. 

Якщо ви знайшли крем, який підходить дитині з народження, може-
те застосовувати його й надалі (і так само використовувати його для 
себе). Що молодший вік вказаний на упаковці сонцезахисного крему, 
то безпечнішим є його склад. 

Безпека / Безпека поза домом 

Увага! Навіть правильно вдягнене 
й змащене кремом маля не можна 
навмисно тримати під прямим 
сонячним промінням! 

Звісно, активне сонце — не привід позбавляти себе та дитину радощів 
відпочинку на пляжі й сидіти все літо в приміщенні. Можна піти на 
пляж до 10:00 або після 16:00, знайти затінок, використовувати пара-
сольку, сонцезахисний крем, легку сорочку, у якій можна купатися.
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В автомобілі
Якщо дитина подорожує з вами в автівці, вона завжди має бути при-
стебнута в спеціальному кріслі, яке відповідає її віку. Батьки, які три-
мають дітей на руках, сидячи на передньому пасажирському сидінні 
або позаду, наражають їх на смертельну небезпеку навіть у разі легкої 
ДТП. Дитяче сидіння або систему безпеки для дітей потрібно розта-
шувати проти напрямку руху (так вони мають бути розміщені якнай-
довше — принаймні до 12 місяців).

Безпека / Безпека поза домом 

Пам’ятайте:

Згідно з пунктом 21.11 Правил дорожнього руху, в Україні забороне-
но перевозити  дітей до 12 років і дітей, зріст яких нижчий за 145 см, 
без спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути малюків реме-
нями безпеки, а також на задньому сидінні мотоцикла або мопеда.

Перед тим як посадити дитину в автомобільне дитяче сидіння, 
потрібно розгорнути пелюшку, в яку вона сповита, або зняти з неї 
об’ємний верхній одяг. Пристібайте дитину щільно.

Коли шийні м’язи дитини 
стануть достатньо сильними  
і вага голови дозволятиме  
маляті самостійно сидіти  
на підлозі, а також коли зріст 
дитини досягне мінімального 
показника висоти дитячого 
сидіння, його можна  
буде розташувати  
на кріслі автомобіля  
у напрямку руху.

Взимку пристібайте дитину настільки щільно, 
щоб між ременями і дитиною ледь проходив 
палець дорослої людини. Попередньо про-
грійте автівку і зніміть із дитини об’ємні 
куртку, пуховик тощо. 
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Вибираючи автомобільне дитяче сидіння, зверніть увагу 
на такі дуже важливі параметри: 

стандарт безпеки ECE R44/03 або ECE R44/04;

кріплення ISOFIX;

п’ятиточкові ремені безпеки;

захист голови спеціальними боковими вставками. 

Ніколи не залишайте дитину саму  
в автомобілі — навіть на хвилину!

На присадибній ділянці
Коли дитина вивчає подвір’я біля будинку, пам’ятайте про можли- 
ві небезпеки, зокрема отруйні чи подразнювальні рослини, гриби, 
будь-які невідгороджені резервуари з водою, гострі предмети, комах, 
фекалії тварин. Стежте за тим, щоб дитина не дісталася до свійських 
тварин (свиней, корів, курей, качок, коней, гусей тощо) та не «по-
спілкувалася» з невакцинованими та необробленими від бліх соба-
ками і котами. Окрім того, завжди перевіряйте, де дитина, перш ніж 
їхати заднім ходом на автомобілі. Не забувайте дбати про захист від 
сонця, коли маля на присадибній ділянці.

Безпека / Безпека поза домом 
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Народження дитини вносить свої корективи у спосіб життя. У перші 
місяці навіть поїсти чи помитися буває ніколи, а про те, щоб поспати 
вдосталь, можна тільки мріяти. Часу на себе, власні проєкти чи захоп-
лення часто немає, посиденьки з друзями стають спогадами з мину-
лого, а наодинці з партнером ви не залишалися ось уже… скільки? 

У цей час може здаватися, що ви втратили контроль над своїм життям 
і більше собі не належите. Адже вимогливий плач «не за графіком» 
здатен порушити будь-який стрункий план і звести нінащо вправний 
тайм-менеджмент. 

Народження дитини — це не лише новий досвід, який може стати 
джерелом радості й натхнення. Це ще й безмежна відповідальність. 
І єдиний спосіб насолодитися першим і впоратися з другим — дбати 
про себе. Не можна забувати про те, що є важливим і потрібним для 
вас, дорослі, в перший рік нового життя. 
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Ваше здоров’я — це цінність. Бережіть його! Уважно ставтеся до три-
вожних симптомів, знаходьте можливість вчасно відвідати ліка-
ря/-ку і не забувайте про профілактику. Адже попередити хворобу 
простіше, ніж потім її лікувати. 

У пологовому будинку ви матимете змогу отримувати консультації 
щодо стану свого здоров’я. Тож підготуйте запитання заздалегідь або 
записуйте ті, які у вас виникають, щоб мати змогу детальніше дізна-
тися про все, що турбує або непокоїть. 

Ставте запитання, навіть якщо вони здаються «незручними», «ди-
тячими» чи «неважливими». Неважливих запитань не буває! 

Ваше тіло — це джерело знань про те, що 
з вами відбувається, тому уважно дослухайтеся 
і до його підказок. Не бійтеся говорити лікарям 
про те, що ваші відчуття та спостереження 
суперечать їхнім рекомендаціям.

Відновлення статевої системи
У перші 6–8 тижнів після пологів матка повертається до своїх звич-
них розмірів, а її внутрішній слизовий покрив відновлюється. Цей 
процес супроводжується болями на зразок переймів, а також після-
пологовими виділеннями (лохіями): в перші дні рясними й яскраво-
червоними, згодом скуднішими. 
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Усі процеси індивідуальні, однак у жінок, які годують грудьми, зво-
ротний розвиток матки йде швидше, а після кесаревого розтину все 
відбувається повільніше. 

Дуже важливо, щоб ніщо не заважало скороченню матки та відтоку 
лохій. Інакше можливі ускладнення — кровотечі або інфекції, які 
можуть бути смертельно небезпечними. 

Скороченню матки сприяють годування грудьми, регулярне спорож-
нення сечового міхура й кишечника та лежання на животі в перші дні. 

Особлива вразливість жінки в цей період диктує необхідність до-
тримання особливих правил інтимної гігієни. Протягом усього пе-
ріоду виділень (особливо коли вам накладено шви в промежині або 
піхві), якщо є така змога, слід підмиватися після кожного відвідува-
ння туалету. Найкраще користуватися рідким милом. Відмірьте тро-
хи мийного засобу на руку і промийте шви саме рукою, а не мочал-
кою чи рушником. 

Увесь післяпологовий період категорично не реко- 
мендують користуватися вагінальними тампонами 
і спринцюватися — так дуже просто занести інфекцію. 
У цей період найкраще використовувати прокладки. 
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Прокладки, якими ви користуєтеся в цей час, не повинні щільно 
прилягати до піхви, а мають забезпечувати вільний доступ повітря. 
Також бажано, щоб їхня поверхня була з бавовни. Змінюйте прок-
ладки мірою забруднення.

Після повернення додому з пологового будинку ваше здоров’я стає 
вашою відповідальністю. Негайно звертайтеся до лікаря/-ки, якщо: 

Виділення мають неприємний 
запах; вони гнійні або після 
сукровично-слизових знову 
стали кров’янистими. 

Кров’янисті 
виділення 
тривають 
понад 15 днів.

Температура тіла 
підвищена.

Сечовипускання
У перші дні після пологів існує ймовірність виникнення проблем із 
сечовипусканням, і ця ситуація доволі типова.

Жінка може не відчувати необхідності спорожнення, а кожен візит до 
туалету супроводжується болем. Однак перші 4–5 днів мочитися не-
обхідно не рідше, ніж кожні 4–5 годин. Для стимуляції сечовипуска-
ння можна пустити в умивальнику струмінь води. У післяпологовий 
період доцільно віддавати перевагу душу перед прийманням ванни.

Нетримання сечі 
Досить поширеною проблемою після пологів є нетримання сечі. Роз-
тягнуті й ослаблені внаслідок пологів м’язи спричиняють її мимові-
льне виділення під час сміху або чхання. Однак нескладні вправи  
для м’язів таза допоможуть позбутися цієї проблеми. Якщо нетри-
мання сечі не минає, зверніться до лікаря/-ки. 
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Закрепи
Ще одна характерна для післяпологового періоду проблема — зак- 
репи. Переповнений кишечник викликає неприємні відчуття, зава- 
жає правильному скороченню матки, токсини з нього активно всмок-
туються в кров, проникаючи в молоко. Тож закрепи ігнорувати не 
можна. Найкраще боротися з ними за допомогою дієти. Однак вра-
ховуйте, що ваше харчування позначатиметься на самопочутті ма-
люка, тому вводьте продукти в раціон поступово, бажано по одному, 
і стежте, щоб вони були сумісними з грудним годуванням. 

Уживайте продукти, збагачені грубими вуглеводами, що не пере-
травлюються в шлунку і тонкому кишечнику.

Ваше життя / Здоров’я мами після пологів 

Вправа для тазової діафрагми

Найкращий спосіб відчути ці м’язи — спробувати призупинити 
(або сповільнити) потік сечі під час спорожнення сечового міхура. 

Стисніть і втягніть задній прохід та промежину одночасно. Зробіть 
це швидко, напружуючи м’язи і відразу ж їх розслабляючи. Потім 
зробіть це повільно, утримуючи м’язи скороченими до десяти 
секунд. Повторюйте обидві вправи по 10 разів 4–6 разів на день.

Введіть до раціону ячмінну, пшеничну або перло-
ву каші, їжте банани, курагу, чорнослив і яблука. 
Окрім того, після консультації з лікарем/-кою 
можна приймати препарати на основі лактулози.

Активізації кишечника сприяють фі-
зичні вправи та рясне пиття. Натомість 
клізма може бути тільки одиничною 
процедурою і не повинна стати звичкою. 
Проносні препарати під час годування 
грудьми призначає тільки лікар/-ка.  
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Біль у сосках
Пам’ятайте: під час годування вам не повинно бути боляче! Щось 
іде не так, коли ви відчуваєте біль під час годування грудьми. Якщо 
у вас не виходить безболісно прикладати немовля, зверніться до 
сімейного/-ої лікаря/-ки або консультантки з грудного годування. 
Поради з грудного вигодовування шукайте у розділі «Годування».

Ваше життя / Здоров’я мами після пологів 

Тромбофлебіт переважно в глибоких венах нижніх 
кінцівок, матці, тазових венах може проявитися 
у перший тиждень після пологів. Якщо болить 
там, де не повинно боліти, обов’язково звертай-
теся до лікаря/-ки!

Біль у спині
Біль у спині може стати вашим «супутником» у перші роки після на-
родження дитини. Ось поради, які допоможуть вам впоратися з ним:

Під час годування завжди сідайте так, щоб спина була рівна і надій-
но на щось оперта. Подушка для годування може зробити цей про-
цес комфортним і додатково звільнити руки від ваги.

Навантажуйте коліна замість спини під час купання дитини чи змі-
ни підгузків, якщо не можете розташувати маля на зручній висоті. 

Гемороїдальні вузли і тромбофлебіт
Під час вагітності та після пологів досить часто даються взнаки про-
блеми, пов’язані з венозною системою. При запаленні гемороїдаль-
них вузлів допомагають холодні компреси (прикладання кубиків 
льоду). Кал повинен бути «м’яким» — це досягається дієтою або ви-
користанням пом’якшувальних свічок із гліцерином. Якщо є змога,
доцільно підмиватися після кожного відвідування туалету. Спеці-
альні протигемороїдальні свічки можна застосовувати тільки після 
консультації з лікарем/-кою. 
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Коли піднімаєте щось важке, наприклад, дитяче автокрісло або 
старшу дитину, згинайте ноги в колінах, тримайте спину рівно 
й намагайтеся притискати вантаж до тіла. 

Запобігти виникненню або позбутися болю в спині допоможуть 
комплекси спеціальних вправ — запитайте про них у сімейних 
лікаря/-ки чи фізіотерапевта/-ки.

Зуби
Під час вагітності та годування грудьми запаси кальцію в організмі ма-
тері зменшуються. Це може позначитися на стані ваших зубів — вони 
стають крихкими, підвищується їхня чутливість. Якщо така проблема 
виникає, не зволікайте зі зверненням до стоматолога — так ви вчасно 
зупините процес руйнування і вбережете власні зуби. 

Сучасна анестезія є безпечною для жінок, які годують, адже зараз ви-
користовують анестетики на основі артикаїну, а він не потрапляє в 
грудне молоко. Тож якщо ви погодували дитину перед виїздом до ліка-
ря/-ки, то і після повернення можна сміливо це робити. Вам не треба 
зціджувати й виливати ваше молоко!

Ваше життя / Здоров’я мами після пологів 

Не забувайте чистити зуби. Стежте за тим, щоб у ва-
шому раціоні було достатньо продуктів, які містять 
кальцій: сир, горіхи, риба (окрім тієї, що може міс-
тити шкідливі речовини, див. розділ «Годування»).

Ваше тіло після пологів
Вагітність є досить тривалим процесом, проте на те, щоб усвідоми-
ти зміни у проявах власної тілесності та фізичних можливостях, 
знадобиться ще більше часу. Вам можуть не подобатися ці зміни. 
Або ж ви можете насолоджуватися новими відчуттями. Як би інші не 
оцінювали ці зміни, не дозволяйте їм нав’язувати свою точку зору.

Пам’ятайте: народження дитини — це прояв вашої сили і можливо-
стей вашого тіла!
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Тілу знадобилося цілих дев’ять місяців, щоб дитина народилася, 
тому як мінімум стільки ж часу потрібно дати йому, щоб воно 
повернулося до попередньої форми.

Фізичні вправи
Безперечно, зараз ви відчуваєте втому. Тому може здатися, що будь-яка 
додаткова фізична активність — не найкращий спосіб її подолати. І 
все ж саме вправи допоможуть вам розслабитися та попередити стрес, 
а вашому тілу — відновитися після пологів, повернути хорошу фор-
му та почуватися бадьоріше. 

Ходьба — відмінна фізична вправа, тому намагайтеся виходити на 
вулицю якомога частіше. Енергійно штовхайте візок, тримаючи спи-
ну рівно, це теж прекрасна вправа. 

Якщо у вас є старші діти, грайте з ними в активні ігри. Піднімайтеся
нагору сходами. А якщо вам доводиться ходити вгору і вниз 
багато разів на день, то це і є фітнес. 

Плавання — прекрасний спосіб підтримувати 
себе в формі й розслабитися одночасно. 

Чудово, якщо хтось готовий побути 
з дитиною, поки ви відвідуєте
групові заняття з трене-
ром. Так ви поєднаєте 
фізичні вправи зі 
спілкуванням. 
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В інтернеті ви легко знайдете групи матерів, які займаються йогою 
чи гімнастикою з урахуванням усіх особливостей цього періоду.  

Головне правило тут — не поспішати: у перший час двох підходів на 
день протягом десяти хвилин буде цілком достатньо! 

Післяпологове обстеження
І хоча догляд за дитиною забиратиме багато часу, все одно не забудь-
те пройти обстеження за 6–8 тижнів після пологів. Це також хороша 
нагода обговорити з гінекологом/-инею питання, пов’язані з вашим 
здоров’ям. 

Статевий акт із вагінальним проникненням після пологів може при- 
звести до настання вагітності. Якщо вас це непокоїть, поставте від- 
повідні запитання лікарям ще в момент виписування з пологового 
будинку. Порадьтеся з лікарем/-кою про засоби контрацепції. 

Що довший період «відпочинку» перед наступною вагітністю, то кра-
ще організм підготований до неї.

Вправа для м’язів живота

Ляжте на бік і злегка зігніть ноги в колінах. Розслабте живіт і легко 
вдихніть. На видиху повільно втягніть нижню частину живота, 
звужуючи талію. Одночасно стисніть м’язи тазового дна. Утри-
муйте цю позу, рахуючи до десяти, потім повільно розслабтеся. 
Повторіть вправу 10 разів.

Якщо у вас є наміри народити ще одну дитину, не забудьте 
розпочати щоденний прийом 400 мг фолієвої кислоти 
відразу після припинення контрацептивних заходів. 
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Післяпологова депресія
Ви можете відчувати пригніченість та несподівані зміни настрою: 
бажання заплакати, тривогу, смуток, роздратування, погіршення 
концентрації уваги, проблеми зі сном і апетитом. Виникнути ці по-
чуття можуть із різних причин, серед яких: гормональні зміни, брак 
сну після пологів, тривога через нові життєві обставини, побоюван-
ня, що ваша привабливість зменшилася, що ви не в змозі контролю-
вати своє життя так, як це робили раніше, а очікування суспільства  
і близьких від вас є надто високими. 

Не звинувачуйте себе в слабкості чи нелюбові до дитини! Швидше 
за все ваші емоції викликані різкими гормональними змінами в орга-
нізмі й невдовзі минуть. Однак у декого з матерів післяпологові коли-
вання настрою не проходять. І хоча це поширений стан, через сус-
пільні очікування буває важко зізнатися в таких настроях оточен-
ню і навіть собі. Коли симптоми стають інтенсивнішими і тривають 
довше, вам може бути занадто складно піклуватися про дитину й 
робити звичні справи. Початися депресія може в перші тижні після 
пологів, але іноді це стається ще під час вагітності або протягом року 
після народження дитини.

Ваше життя / Здоров’я мами після пологів 
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Ознаками депресії є:
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пригнічений настрій або 
різкі його перепади;

тривалий плач,  
незмога заспокоїтися;

відчуття відсутності 
контакту з малюком;

відстороненість від родини 
й близьких;

втрата апетиту або 
переїдання;

утруднене засинання або 
постійне бажання спати;

почуття виснаження 
й відсутності енергії;

нездатність отримувати 
задоволення від того, що 
зазвичай дарує вам радість;

сильна дратівливість 
або злість;

страх, що ви недостатньо 
хороші для малюка;

почуття безпорадності, 
сорому, провини, 
власної непотрібності 
чи неадекватності;

постійне збудження й сильна 
тривожність, напади паніки;

зниження здатності ясно 
мислити, концентруватися 
і приймати рішення;

думки про заподіяння шкоди 
собі чи дитині, роздуми про 
смерть або самогубство.

Якщо такі симптоми не 
минають за два тижні або 
посилюються, якщо ви 
відчуваєте, що вам складно 
піклуватися про дитину або 
про себе, особливо якщо 
у вас з’являються думки про 
заподіяння шкоди дитині 
чи собі — будь ласка, зверніться 
до лікаря/-ки або психотера-
певта/-ки якомога швидше. 
Не залишайтеся на самоті, 
попросіть когось із друзів  
або близьку людину допомогти 
вам подбати про себе й дитину. 
Не бійтеся осуду чи 
нерозуміння з боку оточення, 
не слухайте тих, хто радить 
«просто взяти себе в руки». Ваш 
стан не означає, що ви погана 
мати або не справляєтеся.
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У рідкісних випадках у перший тиждень після пологів може про-
явитися післяпологовий психоз. Його симптоми з’являються різко і є 
дуже інтенсивними:

сплутаність думок і дезорієнтація;

нав’язливі думки про дитину;

галюцинації та марення;

порушення сну, збудженість, відчуття припливу енергії;

відчуття, ніби вас переслідують чи погрожують вам;

спроби зашкодити собі або дитині.

Якщо ви помічаєте якісь із цих симптомів, негайно зверніться по до-
помогу! Цей стан є вкрай небезпечним для вас і вашої дитини.

Депресивний стан може виникнути після народження будь-якої ди-
тини, не обов’язково першої. Однак ризик більший, якщо у вас уже є 
досвід депресії під час вагітності або незалежно від неї; у вас є роди-
чі, які страждають на депресію; останній рік видався для вас важ- 
ким — наприклад, у вас були ускладнення вагітності, хвороба або 
ви втратили роботу; у вашої дитини є проблеми зі здоров’ям; ви на-
родили двійнят або стикнулися з труднощами при годуванні; ви пе-
реживаєте непрості часи у взаєминах із партнером або не відчуваєте 
підтримки з боку близьких; у вас складні життєві обставини; вагіт-
ність була несподіваною або небажаною. Такі симптоми можуть бу-
ти й у вашого партнера. 

Порадьтеся із сімейним лікарем/-кою про спосіб лікування.

Час, потрібний для одужання, залежить від стадії розвитку депресії, 
а також від ваших особливостей. З легкою депресією впорається пси-
холог/-иня чи психотерапевт/-ка: разом ви визначите, як у вас вихо-
дить справлятися з вашими переживаннями, як для вас найкраще 
будувати плани й реагувати на те, що відбувається. Якщо до розвит- 
ку депресії призвели особливості вашого здоров’я, вам можуть додат-
ково порекомендувати медичну діагностику. У разі більш серйозної 
форми захворювання лікар/-ка може призначити антидепресанти. 

Ваше життя / Здоров’я мами після пологів 
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Існують препарати, сумісні з годуванням немовляти грудьми. Тож 
ви зможете разом із лікарем/-кою підібрати лікування, яке якнайкра-
ще відповідатиме вашим потребам і потребам вашої дитини.

Під час лікування намагайтеся відпочивати якомога більше. Не при-
мушуйте себе до ідеального виконання всіх справ — робіть те, на що 
є сили. Довіртеся тим, хто поруч із вами, повідомте їм, що допомога 
для вас не буде зайвою, та погоджуйтеся, коли її пропонують. Знай-
діть час для догляду за собою і на те, що може вас порадувати. Якщо 
вам пропонують посидіти з дитиною, погоджуйтеся — це гарна мож-
ливість подрімати, побачитися з друзями або вибратися на каву. 
Адже турбота про дитину, яка стала важливою частиною вашого 
життя, не відміняє турботу про себе.

Не припиняйте лікування відразу, як вам стане краще: для того, щоб 
усі прояви захворювання минули повністю, а ризик повторного їх 
виникнення знизився, потрібен час.

Матері двійнят та трійнят мають підвищений ризик розвитку після-
пологової депресії, адже в них тепер набагато більше роботи з догля-
ду за дітьми. До того ж перебіг депресії може тривати довше через 
додатковий стрес. Планування та завчасне отримання рекоменда-
цій із догляду та годування допоможуть вам впоратися з наванта-
женням і відчувати себе впевненіше.
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Посттравматичний стресовий розлад
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) може виникнути окре-
мо або разом із післяпологовою депресією. Є зв’язок між ПТСР і пе-
реживанням травматичного досвіду під час вагітності, перейм, поло-
гів або після них. ПТСР зазвичай супроводжується відчуттям нездат-
ності контролювати ситуацію, сильним страхом або насильством.

Не всі люди, які отримали в ці періоди свого життя складний досвід, 
страждають на ПТСР. Ризик його розвитку вищий у тих, хто вже має 
досвід депресії, тривожних розладів, будь-якої раніше пережитої 
травми, а також у тих, хто має сильний страх перед пологами, їхнім 
несподіваним або важким перебігом чи довго не могли завагітніти.

Людині з ПТСР властиві:

потреба бути постійно 
насторожі;

емоційна виснаженість;

дратівливість, злість і/або
ірраціональна поведінка;

відчуття нереальності 
й відчуженості.

раптові жахливі й непереборні 
спогади про подію;

намагання за будь-яку ціну  
уникнути всього, що може нагаду- 
вати про подію чи зміни в житті;

нічні кошмари та проблеми зі сном;

тривожність та панічні атаки;

Ці симптоми можуть лякати, але вони є 
елементом вашої реакції на травматичну 
подію. Якщо ви зауважили в себе ознаки 
ПТСР, поговоріть із медичним працівни-
ком/-цею чи психологом/-инею про свій 
стан. Вони порадять, куди звернутися 
по допомогу. Визнання того факту, що 
вам потрібна допомога, — це перший 
крок до зцілення.

Не соромтеся свого самопочуття: ви не 
винні, ви не сама і маєте право на те, 
щоб почуватися краще! Те, що дитина 
народилася, — ваша заслуга. Якщо цей

Ваше життя / Здоров’я мами після пологів 
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Спіть одночасно зі своєю дити-
ною. Відпочивайте в той час, 
що й дитина, протягом дня. 
Лягайте спати ввечері разом. 

Попросіть когось із рідних 
чи друзів наглянути за дитиною 
і поспіть, а не займайтеся 
хатніми справами. 

Розділіть зі своїм партнером 
нічні вставання. Домовтеся 
про нічні чергування.

Якщо ви одна, можливо, хтось 
із друзів або рідних буде готовий 
час від часу забирати дитину 
до себе на ніч.

Опануйте техніки релаксації. 
Навіть 5–10 хвилин глибокого 
розслаблення можуть додати 
вам бадьорості. 

Якщо не можете заснути вночі, 
коли спить дитина, — це може 
бути ознакою післяпологової 
депресії. У цьому разі варто 
звернутися до спеціалістів.

досвід був для вас травматичним, у вас є повне право сприймати йо-
го саме так і не відчувати провину за власні емоції.

Отримуючи допомогу від фахівців, пам’ятайте, що і ваші близькі мо-
жуть стати чималою підтримкою для вас. Партнер, сім’я і друзі не мо-
жуть повною мірою відчути те, що вам доводиться переживати, але 
вони здатні зробити багато для того, щоб ви впоралися в цей склад-
ний для вас час. Спільне доглядання за дитиною, допомога в побуто-
вих справах і емоційна підтримка прискорять одужання.

Сон
Більшість матерів і батьків постійно живуть зі своєю втомою. Але 
якщо ви погано почуваєтеся, у вас похмурий настрій, ви не можете 
впоратися з неприємними емоціями й насолоджуватися життям, 
вам потрібно знайти можливість спати більше або принаймні біль-
ше відпочивати. Навіть одна ніч повноцінного сну на тиждень може 
стати рятівною.

Ваше життя / Здоров’я мами після пологів 
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Збалансоване харчування
Коли все життя обертається довкола маляти, на їжу не завжди виста-
чає часу. Однак не забувайте, що бути батьками — справа енерговит-
ратна, тому дуже важливо, щоб усі в родині харчувалася повноцінно 
та збалансовано. Буде дуже добре і правильно, якщо в приготуванні 
їжі братимуть активну участь ваш партнер та старші діти. 

Доказова медицина не поділяє і не схвалює численних заборон та 
обмежень, пов’язаних із харчуванням мам, які годують. Так що тепер 
на одну причину для стресу менше! Адже дитині потрібна щаслива 
мама, для якої смак улюблених продуктів — доступна радість.

У «Додатках» до цієї книги ви знайдете сторінку з «Тарілкою здоро-
вого харчування». Від’єднайте (відірвіть, відріжте) плакатик і повісь-
те на холодильник як нагадування.

Ваше життя / Збалансоване харчування



277

Батьківський ресурс 
Маленькі діти вимагають дуже багато уваги. Але найважче — це не 
лише задовольняти дитячі потреби, а й давати лад усім іншим спра-
вам, які виникають у житті паралельно. Адже ви можете цілий день 
намагатися зробити якусь одну справу і зрештою нічого не встигну-
ти! Щойно ви починаєте щось робити — маля прокидається, бо час 
їсти чи міняти підгузок, або ж дитина просто вимагає уваги. 

Бути батьками — дуже складна робота. Вона втомлює. Тож важливо 
сприймати цю втому всерйоз, давати собі перепочинок. Це непросто, 
адже вимоги до вас зросли і ви пам’ятаєте часи, коли встигали зробити 
за день більше, ніж тепер за тиждень. Це може засмучувати, оскільки 
на те, щоб перебудувати свій графік і призвичаїтися до життєвих змін, 
потрібен час. Окрім того, оточення невтомно твердить: «Усі через це 
проходять, і ви впораєтеся!» Однак насправді ніхто, крім вас самих, 
не може сказати, як ви почуваєтеся і чи впораєтеся. Адже ми всі різні 
за темпераментом, життєвим досвідом, наші діти потребують уваги 
по-своєму, а оточення підтримує по-різному. 

Ви не заробите ніякого призу, якщо будете супербать-
ками, а от стресовий розлад отримати ризикуєте. Тому 
менше думайте про оцінки з боку інших, натомість 
подбайте про свій ресурсний стан — це головна умова 
щасливого та відповідального батьківства. 

Людина в ресурсному стані отримує задоволення від того, що робить, 
навіть якщо стомлена. Вона доброзичлива, готова до нового, адекват-
но реагує на критику чи негаразди. А зберегти чи відновити такий 
стан допоможе час, приділений собі. Час із цікавими й значущими 
для вас людьми, релаксаційні й дихальні техніки, йога, масаж, про-
гулянки, спорт, книги, музика, творчість і самовираження, догляд 
за рослинами, спілкування з тваринами, улюблена праця — в усіх 
свій власний рецепт. Не звинувачуйте себе в тому, що вас цікавить 
щось іще, окрім дитини (або, навпаки, не цікавить нічого, окрім неї).

Не бійтеся здатися поганими батьками, тому що приділяєте час  
собі! Бійтеся бути недостатньо уважними, дратівливими, нездат-
ними адекватно реагувати на потреби дітей через утому.

Ваше життя / Батьківський ресурс
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Переключайтеся. Візьміть за правило щодня бодай пів години ро- 
бити щось, що приносить вам задоволення і допомагає забути про  
все інше. Прийміть ванну, почитайте книгу або подивіться телеві-
зор — зробіть що завгодно, що вас здатне розвіяти. Не звертайте 
уваги на незроблені домашні справи — вони можуть почекати. При- 
діліть час собі.  

Зустрічайтеся з людьми. Спілкування часто допомагає позбутися 
внутрішньої напруги. Розмовляйте з людьми, яких зустрічаєте в по-
ліклініці чи на дитячих майданчиках. Тримайте зв’язок із друзями.

Більше бувайте на свіжому повітрі — це один із швидких способів 
покращити самопочуття. Скористайтеся можливістю залишити ди-
тину з кимось із близьких і хоча б пів години пройтися й подихати.

Приділяйте час своєму партнерові, адже це приносило вам задо-
волення. Навіть якщо все, на що ви здатні зараз, — це заснути ра-
зом перед телевізором!

Навчіться розпізнавати, визнавати й висловлювати свої почуття. 
Було б чудово, якби і ви, і ваш партнер розуміли, що відчуваєте, і 
домовилися про те, як краще підтримувати одне одного. 

Приймайте допомогу. Повною мірою скористайтеся всіма можли-
востями відпочити, які тільки зможете знайти.  

Сигарети та алкоголь
А от цигарки чи алкоголь відновити ресурс не допоможуть. Багато 
людей курять, думаючи, що це заспокоює нерви, але це не так. Ку-
ріння лише задовольняє залежність від нікотину. Найкраще, що ви 
можете зробити для власного здоров’я, а також для здоров’я вашої 
сім’ї, — це припинити курити. Серед аргументів, здатних перекона- 
ти, — бажання почуватися здоровішими, захистити здоров’я своїх 
дітей, а також заощадити гроші.

Те саме стосується алкоголю: вам може здаватися, що він допомагає 
розслабитися й розвіятися. Але насправді у великих кількостях він є 
депресантом і негативно впливає на ваш настрій, думки, самоконтроль 
і координацію — особливо, якщо ви дуже втомлені або роздратовані. 

Ваше життя / Батьківський ресурс
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Батьківство призводить до змін і певного напруження у стосунках 
незалежно від того, якими вони були раніше. У вас тепер набагато 
менше часу, який ви можете провести наодинці з партнером, поруч 
із друзями та рідними. Але пам’ятайте, що найскладніший час, коли 
діти забирають усі ваші сили, не триватиме вічно. 

Рідні
Народження дитини змінює ваші взаємини з іншими людьми неза-
лежно від того, живете ви з кимось чи сама зі своєю дитиною. 

Пам’ятайте, що вашим рідним теж необхідно звикнути до абсолютно 
нових стосунків із вами, і вони часто не знають, як вчинити, поки ви 
їм про це не скажете!
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Навчіться говорити прямо про свої потреби. 
Ви хочете, щоб вам допомогли? Вам потрібно 
щось обговорити? Так і скажіть.

Розділіть хатні обов’язки, щоб мати  
більше спільно проведеного часу.

Розділіть також обов’язки з догляду  
за дітьми.

Попросіть когось із друзів або рідних  
посидіти з дитиною, щоб ви могли  
провести трохи часу лише вдвох.

Партнер
Хоч якими близькими ви були зі своїм партнером до народження ди-
тини, читати думки одне одного ви не здатні! Багато що змінюється, 
і дуже важливо про це говорити. Ви можете бути незадоволеною, бо 
хотіли б більше підтримки. А партнеру може здаватися, що з появою 
дитини ваші взаємини відійшли на другий план.

І ви, і ваш партнер повинні говорити про те, чого ви хочете, і пояс-
нювати, що саме вас хвилює, якщо ви ображаєтеся чи сердитеся.

Старші діти
Поява немовляти в родині для старших дітей — несподіванка, на-
віть якщо різниця у віці між ними суттєва і ви не раз обговорювали 
ситуацію на сімейній нараді. Будьте готові до того, що старші діти 
можуть ревнувати, суперничати й дратуватися — це природно. Те, 
наскільки швидко взаємини між дітьми стануть передбачуваними й 
доброзичливими, великою мірою залежить від вас.

Головне правило — зміни повинні якомога менше зачепити стар- 
шу дитину. Її ліжко, горщик, іграшки повинні залишатися тільки 
її власністю, аж поки вона сама не буде готова поділитися ними з 
молодшим(и).

Ваше життя / Взаємини 
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Не відсилайте старших дітей із дому, поки ви в пологовому будинку 
чи немовля зовсім мале — так вони почуватимуться покинутими.

Старша дитина — все ще дитина! Вона не змінилася, поки ви були в 
пологовому будинку, тому не змінюйте своїх очікувань та вимог і не 
кажіть: «Тепер ти дорослий(а)…» Завжди знаходьте можливість обня-
ти, погратися, залишитися наодинці й уважно вислухати. У цей час 
нехай хтось інший нагляне за немовлям!

У жодному разі не сваріть дитину за те, що вона робить. Якщо ви пій-
мали її на спробі заподіяти шкоду немовляті — поговоріть про її по-
чуття, а також розкажіть про те, як усі її доглядали та захищали, коли 
вона була маленькою. А якщо дитина намагається 
заколисати чи погодувати немовля (що, звичай-
но, дуже небезпечно) — спочатку похваліть,  
а потім попросіть наступного разу покликати 
вас, для того щоб зробити це разом.

Наглядати за немовлям — це не обов’язок старших 
дітей! По-перше, це ваше немовля, а по-друге, 
старші діти можуть не впоратися з несподіваною 
ситуацією. Тож пам’ ятайте: немовлят ніколи не 
можна залишати під наглядом старших дітей 
незалежно від того, наскільки надійними 
і самостійними ви їх вважаєте. 

Поважайте особистий простір старшої дитини. 
Якщо молодша порушує його — допоможіть захис-
тити цей простір у безпечний спосіб. Визнавайте 
помилки, просіть у дітей вибачення за них і виба-
чайте собі. Ви не зобов’язані все робити ідеально!

Друзі й оточення
Якщо це ваша перша дитина, ви можете почуватися дуже самотньо, 
ніби відрізаними від колишнього життя. Ваше оточення звузилося 
і не здатне забезпечувати вас усім тим, що ви звикли отримувати від 
роботи й друзів. 

Ваше життя / Взаємини
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Ви можете помітити, що хтось зі старих друзів перестав приходити в 
гості. Може здаватися, що друзі очікують, що ви все кинете й підете 
з ними на вечірку. Спробуйте їм пояснити, як змінилося ваше життя, 
адже вони можуть просто не уявляти цього. Все ж тримайте з друзями 
зв’язок і намагайтеся виділити для них трохи простору в своєму житті. 

Зав’яжіть товариські відносини з новими людьми на дитячих май-
данчиках чи в групах раннього розвитку. Коли ж таких груп іще не-
має поблизу, то — якщо є можливості й сили — організуйте першу! 
Ви дуже цим допоможете іншим!

Знайомство з новими людьми вимагає довіри, але воно того варте! 
Змога ділитися «злетами» й «падіннями» в питаннях батьківства з 
іншими людьми, які перебувають із вами «в одному човні», допомо-
же впоратися зі складними ситуаціями, а радісні моменти стануть 
іще приємнішими.

Секс
Догляд за немовлятами й маленькими дітьми не сприяє яскравому 
сексуальному життю. Ви часто втомлені й знервовані, часу постійно 
обмаль. У цьому немає нічого поганого, якщо вас і вашого партнера 
влаштовує така ситуація. Однак брак сексу або незадоволеність ним 
можуть призвести до розчарування, занепокоєння і створити напру-
женість у стосунках.

Жінці, яка стала матір’ю, можна повертатися до статевого життя ли-
ше тоді, коли вона сама це вирішить. Особливо це стосується після-
пологових травм: у цьому разі потрібно утриматися від сексу з про-
никненням не менш ніж 14 днів. Якщо є сумніви і проблеми (щось 
болить або непокоїть в інший спосіб), то варто зачекати або відвіда-
ти лікаря/-ку, щоб усе з’ясувати.

Жінка може переживати через стан власного тіла. Її (або її та парт-
нера) може непокоїти ймовірність повторної вагітності.

Незважаючи на втому, сексуальний потяг партнера може залиши-
тися таким самим, як і до народження дитини. Разом із тим багато 

Ваше життя / Взаємини 
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хто не знає, як буде краще для партнерки, що можна і потрібно ро-
бити, відчуваючи не менше занепокоєння і невпевненості. 

Пам’ятайте: це ваше тіло, і тільки 
ви повинні вирішувати, чи хочете 
ви зайнятися сексом і до яких саме 
сексуальних практик ви готові.

Знайдіть час, щоб розслабитися разом. 

Будьте обережні під час першого сексуального контакту  
(з вагінальним проникненням). Обстежте себе — переконайтеся, 
що вам не буде боляче, а також використовуйте лубрикант  
у достатній кількості. 

Якщо сексуальна взаємодія болісна, скажіть про це.  
Не робіть вигляд, що все добре, коли насправді це не так.  
Секс — це не обов’язок. 

Пам’ятайте: сексуальність має безліч форм, тож завжди можна 
знайти найприйнятнішу для вас у цей час.

Контрацепція
Жінка може знову завагітніти після народження дитини, навіть як-
що годує грудьми і навіть якщо в неї не відновилася менструація. 
Якщо це не входить у ваші плани, а також щоб захистити себе від  
хвороб (або у вас з’явився новий партнер або партнери), використо-
вуйте контрацептиви з першого статевого акту, який супроводжує-
ться обміном тілесними рідинами з партнером. 

Обов’язково порадьтеся з акушером-гінекологом, який засіб краще об-
рати. Адже це справа індивідуальна! Серед контрацептивів є таблет-
ки, накладки, бар’єрні методи (презервативи — жіночі й чоловічі, діа- 
фрагми), сперміциди тощо. Пам’ятайте, що всі контрацептиви ефек- 
тивні тільки в разі правильного застосування і в кожного є свої особ- 
ливості. Наприклад, прийом протизаплідних таблеток є дуже надій-
ним методом, але ви можете завагітніти, якщо забудете прийняти 
таблетку або приймете її не за графіком. Ін’єкції — також надійні, але 
уколи можуть бути неприємними або неприйнятними для вас. 

Ваше життя / Взаємини
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Надійним засобом контрацепції є також спіралі, що ефективні від 
трьох місяців до 5 років і дають практично стовідсотковий проти-
заплідний результат. Проте і вони несуть свої ризики: за тривалого 
використання спіралі можуть сприяти запальним захворюванням.

Домашнє насильство
На жаль, у нашому суспільстві досі побутує думка, що «бруд» не варто  
«виносити з хати», тому проблема залишається прихованою. Тільки  
за офіційними даними, поліція щороку реєструє понад 100 тисяч  
звернень за фактом насильства в сім’ї. Але правозахисниці стверд-
жують, що насправді звертаються до правоохоронців не більше 10% 
постраждалих. 

Ідеться не лише про фізичне насильство. Секс без згоди дорослої лю- 
дини або сексуальні дії по відношенню до дитини незалежно від її 
згоди, образи та маніпуляції, погрози, залякування, обмеження дос- 
тупу до грошей та інших ресурсів — у домашнього насильства десят- 
ки облич, і в 90% випадків його жертвами стають жінки. На жаль, «спу-
сковим гачком» для насильства в родині часто стає період вагітності 
та народження дитини. 

Не забувайте використовувати 
презервативи з кожним новим 
партнером незалежно від інших 
форм контрацепції, якими  
ви користуєтеся. Це знизить 
ризик зараження інфекціями, що 
передаються статевим шляхом. 

Ваше життя / Взаємини 
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Звичайно, не кожна сварка — це домашнє насиль-
ство. Однак якщо воно присутнє у вашому житті,  
ви не повинні його терпіти і залишатися у взає-
минах із тим, хто знущається з вас та дитини. 
Ви маєте право шукати захисту та звертатися по 
допомогу для себе, зокрема і для того, щоб знайти 
нове безпечне житло.

15-47 ГАРЯЧА ЛІНІЯ для осіб, які зазнали 
домашнього насильства

Дзвінки є безкоштовними зі стаціонарних і мобільних телефонів, анонім-
ними та конфіденційними, сервіс працює цілодобово. Гаряча лінія надає 
юридичні, психологічні та інформаційні консультації людям, які постраж-
дали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства 
щодо дітей або з питань загрози вчинення такого насильства.

Ваше життя / Домашнє насильство

Виховання дитини 
самотужки
Звертайтеся за всією можливою допомогою до друзів і рідних. Але 
найлегше може виявитися отримати підтримку від інших батьків  
у схожій ситуації. 

Запропонуйте комусь із таких батьків по черзі наглядати за обома 
малюками. Почніть таке «чергування» у денний час, а пізніше, коли 
всі звикнуть, можете пробувати залишати дітей на ніч. Дітям такий 

Домашнє насильство ставить під загрозу не лише ваше здоров’я, а й 
здоров’я дітей, які занадто часто потерпають від усіх видів домаш-
нього насильства. Дитина, яка стала його свідком, уже вважається 
постраждалою, оскільки це завдає шкоди її психіці та може залиши-
ти травму на все життя. Домашнє насильство — злочин, який кара-
ється законом.
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досвід буде теж корисний, особливо якщо в них немає рідного бра-
та або сестри, адже у них з’явиться близький друг.

Попросіть регулярно доглядати за дітьми когось із близьких чи 
друзів, яким повністю довіряєте. Бабусі й дідусі часто радіють 
тому, що дитина в них ночує.

Якщо у вас були надії на виховання дитини разом із партнером або за 
допомогою близьких, вам може бути прикро й боляче, коли це не так. 
Для матері, яка пережила розрив із партнером, одним із найскладні-
ших (водночас одним із найважливіших) кроків буде дати дитині 
можливість побудувати власні взаємини з батьком. Безперечно, це 
не стосується ситуацій, коли той виявляє насильство.

Вам неодмінно захочеться (і необхідно!) говорити про свої почуття. 
Тому знайдіть дорослих людей, із якими можна поділитися наболі-
лим. Дітям зовсім не потрібно чути про ваші емоції щодо їхнього 
батька в усіх подробицях: їм буде неприємно і сумно від того, що до-
рога для них людина для вас такою вже не є. 

Ваше життя / Виховання дитини самотужки 

Окрім того, не забувайте, що припинення 
взаємин між вами не означає завершення 
батьківських обов’язків вашого партнера! 
Це означає, що він не лише може, а й пови-
нен разом із вами виховувати та утримувати 
дитину, сплачуючи адекватні аліменти, дбати 
про її психоемоційний розвиток і освіту. 
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Смерть когось, кого ви любите, може перевернути ваш світ з ніг на го-
лову. Втрата близької людини — жахлива, особливо під час вагіт-
ності або незабаром після народження дитини. Щоб прийняти цю 
втрату, потрібно пройти через цілий ряд емоцій та почуттів. Тому 
дайте собі час. Вам може стати легше поруч із рідними та друзями. 
Просто обійміться з кимось, коли слів не вистачає. До того ж варто 
звернутися по психологічну допомогу — так буде легше пережити  
цю подію і підтримати дитину.

Декретна відпустка 
та соціальні виплати
Є кілька видів соціальної відпустки, якими може скористатися роди-
на в разі народження дитини, зокрема це відпустка у зв’язку з вагіт- 
ністю та пологами та відпустка для догляду за дитиною до досягне-
ння нею трирічного віку. 

Ваше життя / Виховання дитини самотужки

До речі, нещодавно уряд України вніс ініціативу, яка була під-
тримана парламентом, про зміни до деяких законодавчих актів 
щодо посилення відповідальності одного з батьків за несплату 
аліментів. Так, відтепер сума аліментів зростає до прожиткового 
мінімуму й нараховуються відсотки пені за їх несплату:

Протягом 1 року — 

20%
Протягом 2 років — 

30%
Протягом 3 років — 

50%
Окрім того, закон передбачає позбавлення чиновників посад за 
борги та тюремне ув’язнення для злісних неплатників аліментів.
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На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана від-
пустка у зв’язку з вагітністю та пологами (70 календарних днів до та  
від 56 до 70 днів після пологів). Ця відпустка надається тільки матері.  
Винятком є випадок, коли дитину всиновлюють (при цьому всинов-
лювачі можуть розраховувати лише на другу частину відпустки — 56  
або 70 днів). У жінок, віднесених до 1–4 категорій осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустка триває 180 кален-
дарних днів (90 — до пологів та 90 — після). 

А от відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічно-
го віку може бути використана також батьком дитини, бабусею, діду-
сем чи іншими родичами, які фактично доглядають маля. У відпуст-
ці для догляду за дитиною можна працювати на умовах неповного 
робочого часу або вдома.

Усі родини, в яких з’явилося маля, мають право на отримання гаран-
тованої державою допомоги. Гроші отримує один із членів родини, 
який постійно проживає з дитиною, але їхнім власником вважається 
малюк. Якщо дітей народилося більше, ніж один чи одна, то допомо-
гу отримує кожен (кожна) окремо. Ці гроші виплачуються в два етапи:
частину суми можна отримати відразу після народження немовля-
ти, а решта виплачується рівними частинами протягом трьох років. 

Звернутися по допомогу при народженні дитини потрібно не пізні-
ше, ніж протягом 12 місяців після пологів. У разі недотримання цього 
терміну право на отримання допомоги втрачається.

Також у складних життєвих обставинах мати й родина можуть роз-
раховувати на інші соціальні виплати від держави (допомога самот-
нім батькам, дітям під опікою, дітям із інвалідністю, багатодітним 
та малозабезпеченим сім’ям тощо). Для правильного нарахування 
цих виплат потрібно звернутися до управління праці та соціального 
захисту міської, сільської та селищної ради або в районну держадмі-
ністрацію, надавши разом із іншими потрібними документами сві-
доцтво про народження дитини.

Більше про відпустки та виплати при народженні дитини можна ді-
знатися із Законів України «Про відпустки» та «Про державну допо-
могу сім’ям з дітьми».

Ваше життя / Декретна відпустка та соціальні виплати



289

Повернення 
на роботу  
Для одних жінок природно поєднувати материнство та улюблену 
справу. Інші ж змушені вийти на роботу, щоб заробляти на життя. 
Ще інші готові присвятити увесь свій час родині та владнанню до-
машніх справ, що теж є роботою, вартість якої можна обчислити, 
якщо уявити, що ви наймаєте сторонніх людей. У будь-якому разі 
кожна жінка та її родина мають самі вирішувати, чи виходити їй на 
роботу та коли це робити. 

Якщо ви маєте намір повернутися на робоче місце, обговоріть із ро-
диною такі аспекти: 

Годування. Якщо ваш малюк все ще на грудному вигодовуванні, 
навчіть його пити молоко з чашечки, ложки або шприца для пиття. 
Ви можете зціджувати молоко й залишати його для годування. 
Також можна давати прикорм дитині протягом дня, а решту часу 
продовжувати годувати грудьми. 

Організація догляду за дитиною. Потрібно дуже чітко уявляти собі, 
хто і скільки годин на день доглядатиме дитину. Подбайте про те, 
щоб ці люди мали знання та навички догляду, які відповідають 
науковим рекомендаціям і цінностям вашої родини.  

Продумайте, хто зможе підстрахувати вас у непередбачуваних 
ситуаціях. Зважте, чи можете ви платити за послуги  догляду. 
Зверніть увагу на те, що в Україні почав працювати соціальний 
проєкт Уряду України «Муніципальна няня», в межах якого 
батькам відшкодовується частина витрат на оплату послуг 
офіційно найнятої людини. 

Хатні справи. Те, що ви робили між іншим, поки залишалися 
вдома, тепер робити буде нікому. Обговоріть із партнером, як ви 
розподілятимете хатні обов’язки і справи з догляду за дитиною.

Час для дитини. Навіть найкращий догляд або няня не замінять 
батьків. Але ви можете компенсувати кількість проведеного 

Ваше життя / Повернення на роботу
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Ваші трудові права
Окремо варто сказати про те, що у вас є права і пільги на робочому 
місці. Їх регламентує Кодекс законів про працю України. Ви повинні 
знати свої права, щоб роботодавець не вдавався до зловживань. 

До того ж наша країна ратифікувала Конвенцію ООН про ліквідацію 
усіх форм дискримінації щодо жінок. 

Ось деякі найголовніші трудові права матерів (а також батьків):

Роботодавець не має права відмовити у працевлаштуванні через 
вашу вагітність, якщо ви маєте дитину віком до 3 років, а також  
якщо ви виховуєте дитину віком до 14 років або дитину з інвалід-
ністю (ст. 184 КЗпП). Допускається лише обґрунтована відмова у 
письмовому вигляді, яку ви зрештою можете оскаржити в суді. За 
тих самих обставин роботодавець не має права призначати вам ви- 
пробувальний термін (ч. 3 ст. 26 КЗпП) чи звільняти за власною іні- 

з дитиною часу його якістю, і маля знатиме, що воно важливе та 
особливе. Якщо ви багато працюєте протягом тижня, намагайтеся 
на вихідних проводити час усією родиною. Якщо ви не бачитеся 
з дитиною протягом дня, можливо, вийде трохи змінити її графік, 
щоб вона лягала пізніше і довше спала вдень? Добре, якщо у вас 
вийде працювати за гнучким графіком, неповний день або непов-
ний тиждень, щоб звільнити час для спілкування з дитиною.

Ваше життя / Повернення на роботу
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ціативою, зменшувати розмір заробітної плати (ч. 3 ст. 184 КЗпП). 
Якщо ви працюєте за строковим трудовим договором, то робото-
давець зобов’язаний працевлаштувати вас і зберегти середню заро- 
бітну плату на період до 3 місяців після закінчення терміну дії до-
говору (ч. 3 ст. 184 КЗпП).

Вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до 3 років, дітей із 
інвалідністю віком до 14 років, мають право відмовитися від нічної 
праці (ст. 55, 63, 176 КЗпП), понаднормового навантаження, відряд-
ження (ст. 117, ч. 3 ст. 63 КЗпП). 

Під час вагітності за необхідності ви можете вимагати переведен-
ня на легшу та безпечнішу роботу або зменшення норми виробітку. 
Для цього потрібно надати відповідний медичний висновок. Зар- 
плата у такому разі зберігається на рівні не нижче середньої на ва-
шій попередній роботі (ч. 1 ст. 178 КЗпП).  

Якщо маляті ще не виповнилося 1,5 року, то законодавством вам 
гарантована додаткова перерва (30 хвилин) на годування дитини. 
А якщо ви маєте двох немовлят, то така перерва має тривати не 
менше години (ст. 183 КЗпП). 

Якщо ви маєте дитину віком до 14 років, яка потребує додаткової 
опіки, а також під час вагітності, декретної відпустки можете роз-
раховувати на неповний робочий день чи тиждень (ст. 56 КЗпП).   

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 
дитину з інвалідністю, або тій, яка усиновила дитину, матері осо-
би з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, 
батькові дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А 
I групи, який виховує їх без матері (у тому числі в разі тривалого 
перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взя-
ла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи 
А I групи, щорічно надається додаткова оплачувана відпустка три-
валістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих 
днів. Окрім цього, мами дітей із інвалідністю, дітей до 14 років та 
вагітні жінки мають право на отримання матеріальної допомоги з 
місця роботи та безкоштовних або пільгових путівок до санаторіїв 
(ст. 185 КЗпП).  

Ваше життя / Повернення на роботу
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До того ж Законом України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» передбачені лікарняні для догляду за дити-
ною, п’ять днів із яких оплачує роботодавець, а наступні — Фонд 
соціального страхування. 

Майже всі перелічені вище права надані матерям і поширюються 
на чоловіків тільки в тому випадку, якщо вони є самотніми батька-
ми. Утім, за чинним трудовим законодавством України лікарняний 
для догляду за дитиною може брати батько та інші члени родини. 

Зверніть увагу! Вакансії, де серед вимог вказані стать, вік та інша осо- 
биста інформація, трапляються дуже часто. Це порушує ст. 17 розді-
лу IV Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків»:

«Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії 
пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком 
специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами пев-
ної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, 
вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє 
особисте життя, плани щодо народження дітей».

Ваше життя / Повернення на роботу
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Реєстрація
Уже кілька років в Україні працює програма реєстрації дитини в поло-
гових будинках. І кількість таких пологових будинків постійно зрос-
тає. Інформацію про них ви можете знайти на вебсайті Міністерства 
юстиції: https://minjust.gov.ua.

Оформити свідоцтво можна і в органі реєстрації актів цивільного ста- 
ну (РАЦС) за місцем проживання одного з батьків або за місцем народ-
ження дитини. За Законом України «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану», зробити це потрібно протягом одного місяця піс-
ля пологів. Якщо цього терміну не дотримано, то отримати свідоцтво 
можна пізніше, заплативши штраф.

Деталі та необхідні документи
Заявниками можуть бути батьки дитини або інші особи. Присутність 
обох батьків є обов’язковою, якщо вони мають різні прізвища. Якщо 
батьки не перебувають у шлюбі, походження дитини від батька ви-
значається за письмовою заявою матері та батька дитини про визна-
ння батьківства або за рішенням суду.

У разі народження дитини матір’ю, яка не перебуває у шлюбі, а також 
у випадках, коли немає спільної заяви батьків або відповідного ріше-
ння суду, запис про батька провадиться за прізвищем та громадянст-
вом матері, а ім’я та по батькові дитини записуються за її вказівкою.

Одночасно із заявою для здійснення державної реєстрації дитини 
подаються такі документи:

паспорт заявника, якщо заявниками є не її батьки;

медичний документ, що підтверджує факт народження,  
виданий закладом охорони здоров’я;

паспорти батьків або одного з них;
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документ, що підтверджує походження дитини від батька 
(свідоцтво про шлюб, або спільна заява матері та батька  
дитини, або заява матері);

у разі відсутності документа закладу охорони здоров’я або медич-
ної консультативної комісії підставою для реєстрації народження 
дитини є рішення суду про встановлення факту народження.

Дитина отримає свідоцтво про народження, яке до виповнення 14 ро-
ків буде засвідчувати її особу, а ви — довідку для призначення одно-
разової допомоги, яку надають органи соціального захисту.

«Є-Малятко»: комплекс  
електронних послуг з реєстрації дитини
Сервіс «Є-Малятко» дає змогу в електронному режимі й за однією 
заявкою скористатися такими послугами:

реєстрація народження дитини;

визначення походження народженої дитини, батьки  
якої не перебувають у шлюбі між собою;

реєстрація місця проживання маляти;

призначення допомоги при народженні дитини;

реєстрація немовляти в електронній системі охорони здоров’я;

видання посвідчень батьків багатодітної сім’ї  
та дитини з багатодітної сім’ї;

визначення належності дитини до громадянства України  
(якщо батьки на момент народження немовляти були 
громадянами України);

присвоєння дитині унікального номеру запису  
в Єдиному державному демографічному реєстрі; 

присвоєння податкового номеру.
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Подбайте про 
додатковий захист
Немовлята, а також діти із хронічними захворюваннями дуже враз- 
ливі до інфекцій. Тому вакцинувати малят варто також і від тих ін- 
фекцій, які не входять до Національного календаря профілактичних 
щеплень України. Окрім того, і дітям, і дорослим важливо вакцинува-
тися проти деяких хвороб, якщо ви виїжджаєте до країни з високим 
ризиком зараження. Нижче ви знайдете опис найпоширеніших ін-
фекцій, щеплення від яких ви можете зробити власним коштом для 
кращого захисту вашої дитини.

Менінгококова інфекція
Менінгококову інфекцію викликає бактерія Neisseria meningitidis, у 
більшості випадків це групи A, B та С і рідше — групи Y, X та W-135. По-
ширюється інфекція повітряно-крапельним шляхом і призводить до 
бактеріального менінгіту, менінгококцемії (менінгококового сепси-
су — зараження крові). Бактеріальний менінгіт найчастіше трапляєть-
ся в дітей та підлітків, а особливо — в дітей від 3 до 12 місяців. Менін-
гококцемія — менш поширена, але розвивається миттєво і має дуже 
високий рівень смертності. Дитина може загинути за кілька годин.

Існують три типи вакцин від менінгококу, два з яких захищають від 
бактерій типу A, C, W, Y і один — від бактерій типу В. Дітям від 9 мі-
сяців і дорослим уводять одну дозу менінгококової вакцини проти 
бактерій типу A, C, W, Y. Дітям до 9 місяців вакцину можна вводити 
починаючи з 3 місяців, і тоді схема вакцинації така: 2 дози з інтерва-
лом не менше 8 тижнів.

З 2013 року в Європі почали використовувати вакцину проти менінго-
кокової інфекції типу В, у 2014-му її офіційно зареєстрували в США. 
У Великій Британії таку вакцину вже введено до національного кален-
даря профілактичних щеплень. Для захисту від інфекції потрібно 
ввести 3 дози: в 2, 4 і 12 місяців. Дітям від 2 років та дорослим уводять 
2 дози. 
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Ротавірусна інфекція 
Щороку в нашій країні на гострі кишкові інфекції хворіють близь-
ко 50 000 дітей. Понад 40% кишкових інфекцій в Україні, за даними 
ВООЗ, — це ротавірус. Найбільше від нього страждають діти до двох 
років. Ротавірусні гастроентерити тяжких форм є причиною 20–50% 
госпіталізацій у дітей до 6 місяців.

Схема введення вакцини: 2 дози вводять з 6 тижнів з інтервалом що- 
найменше 4 тижні, але бажано до досягнення 24 тижнів (і макси- 
мум — до 24 місяців, згідно з рекомендаціями ВООЗ).

Пневмококова інфекція 
Пневмококова інфекція викликає пневмонію, менінгіт, запалення се-
реднього вуха, синусит, бронхіт і передається повітряно-крапельним
шляхом. Понад 40% смертей дітей до 5 років спричинено пневмоко-
ками. Найчастіше хвороба трапляється в дітей до 2 років, зокрема і но-
вонароджених, а також у літніх людей. ВООЗ рекомендує використо-
вувати пневмококову вакцину в усіх країнах, а особливо в країнах із 
високим рівнем смертності від пневмонії серед дітей до 5 років. 

Зазвичай немовлятам з 6 тижнів уводять 3 дози вакцини з мінімальним 
інтервалом у 4 тижні, а потім бустерну дозу — як мінімум через 6 міся-
ців після третьої дози. Щеплення проводять або в 6, 10 та 14 тижнів, або  
в 2, 4 та 6 місяців (якщо так зручніше поєднати з вашим календарем 
щеплень). Також існує альтернативна схема вакцинації, що склада-
ється з двох доз вакцини, які вводяться з інтервалом у 2 місяці, піс-
ля чого дитина отримує бустерну дозу щонайменше через 6 місяців 
після другої дози. Якщо ви починаєте вакцинацію дитини, старшої за 
7 місяців, порадьтеся з лікарем/-кою. Але в будь-якому разі потрібно 
пам’ятати: кількість доз і схеми введень залежать від типу вакцини. 
Дорослим уводять одну дозу. Вакцину можна вводити, окрім вагітних, 
усім дорослим, включаючи людей із імунодефіцитом. 

До того ж вакцинацію від пневмокока рекомендовано всім літнім лю-
дям, оскільки вони більш уразливі до інфекції. У багатьох країнах, на-
приклад, у Великій Британії, Австралії, Канаді, щеплення від пнев-
мокока людям від 65 років і старшим роблять безкоштовно.
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Грип
Грип особливо небезпечний для маленьких дітей, вагітних жінок, лю-
дей із хронічними захворюваннями та літніх людей — вони найбіль-
ше ризикують опинитися в лікарні чи навіть померти. Тому вакцина-
цію від грипу рекомендовано в першу чергу їм. Щорічне щеплення 
від грипу — єдиний ефективний спосіб знизити ризик захворіти та 
попередити ускладнення. Вакцинація не гарантує, що ви не захво-
рієте зовсім, але точно знизить ризик госпіталізації і смерті. 

Щеплення особливо важливо зробити людям із груп ризику включно 
з медичними працівниками:

вагітним жінкам на будь-якому терміні вагітності;

дітям від 6 місяців до 5 років;

людям, старшим за 65 років;

людям із хронічними захворюваннями;

людям, які у професійному житті можуть часто
контактувати з хворими на грип, зокрема медикам.

Хоча грип найнебезпечніший для дітей до 5 років, а особливо для ді-
тей до 2 років, вакцинувати варто всіх дітей, починаючи з 6 місяців. 
Дітям до 9 років, яких вакцинують від грипу вперше, потрібно ввести 
2 дози вакцини відповідно до віку з інтервалом в один місяць.

Важливо, щоб від грипу були щеплені всі, хто доглядає за дитиною, 
включаючи батьків, бабусь і дідусів, нянь та інших. Особливо, якщо це 
новонароджений, адже до 6 місяців дитина ще замала для того, щоб 
самій отримати щеплення. Вакцинувати бабусь і дідусів, прабабусь і 
прадідусів потрібно ще й тому, що самі вони — дуже вразливі до грипу 
і можуть серйозно постраждати через хворобу.

Вакцинуватися бажано у вересні–жовтні, хоча щеплення рекомендо-
ване протягом усього сезону. Дорослим уводять одну дозу.



302

Вітряна віспа 
Вітрянка — поширена і дуже заразна вірусна інфекція, що проявля-
ється високою температурою, нездужанням, головним болем і виси-
пом у вигляді пухирців, наповнених рідиною, будь-де на тілі. Ці ви-
сипання дуже сверблять і непокоять хворих. Що старша дитина, то 
важчий у неї перебіг вітрянки. Але найтяжче її переносять дорослі. 
Адже в маленьких дітей вітрянка може ускладнюватися запаленням 
легенів, а у старших дітей і дорослих — енцефалітом (запаленням 
мозку).

Дітям від 12 місяців до 12 років (включно) слід застосовувати одну або 
дві дози вакцини залежно від її типу. Деякі вакцини можна вводити з 
9 місяців. Бажано вводити другу дозу принаймні через 6 тижнів після 
першої, але не раніше, ніж через 4 тижні. Підліткам від 13 років та 
дорослим застосовують дві дози з інтервалом між ними принаймні у 
6 тижнів і не раніше, ніж через 4 тижні. 

Для пацієнтів із груп ризику (немовлята, вагітні, дорослі та особи з 
ослабленим імунітетом) можна використовувати такі ж самі схеми 
вакцинації.

Гепатит А
Планова вакцинація проти гепатиту А проводиться в країнах, де є 
підвищений ризик спалахів цього захворювання, тож там її включено 
до національного календаря профілактичних щеплень. Спалахи ге-
патиту А можуть траплятися в Україні через забруднення води, тому 
щеплення від нього рекомендовані дітям і дорослим. Вакцинацію 
від гепатиту А також варто провести, якщо ви подорожуєте до країн, 
де він поширений. Для первинної імунізації дітей від 1 року та під-
літків до 18 років проти гепатиту А застосовують одноразову дозу 
вакцини, дорослих від 19 років — так само, але іншої концентрації. 
Після первинної вакцинації для гарантії тривалого імунного захисту 
рекомендується бустерна доза вакцини, яку необхідно ввести в будь-
який час у проміжку між 6 місяцями і 3 роками після введення першої 
дози (але краще у проміжку між 6 і 12 місяцями після введення першої 
дози вакцини).
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До того ж можна робити щеплення, що захищає одразу від гепатитів 
А і В. Дітям від 1 до 15 років уводять дві дози вакцини проти гепатитів 
А і В, а дітям від 16 років і дорослим — три дози.

Кашлюк
У багатьох країнах щеплення проти дифтерії та правця дітям від 4 ро- 
ків, підліткам, дорослим та вагітним проводять вакциною, що міс-
тить не лише компоненти для захисту від дифтерії та правця, а й  
ацелюлярний кашлюковий компонент. Кашлюк — це хвороба, що  
вражає також і дорослих, тому може бути причиною тривалого кашлю 
у них, через що заражаються і діти. 

Тому дуже важливо, щоб батьки та інші люди, що опікуються ново-
народженою дитиною, були захищені від кашлюку. У такий спосіб 
маленька дитина, яка тільки почне вакцинуватися від кашлюку в 2 
місяці, буде захищена.

Папіломавірусна інфекція
Папіломавірус людини надзвичайно поширений. Найчастіше пере-
дається через сексуальний контакт, тому більшість людей інфікую-
ться після початку статевого життя. Інфекція викликає рак шийки 
матки — один із найпоширеніших видів раку, від якого щороку по-
мирає понад 270 тисяч жінок у світі.

У більшості країн вакцину проти папіломавірусної інфекції уводять 
лише дівчатам із 9 років і жінкам. Але в деяких країнах це щеплення 
рекомендоване також і хлопчикам, наприклад, у Великій Британії та 
Ізраїлі. Вакцинація від папіломавірусу дозволяє зупинити його пере-
давання від людини до людини, краще захистити дівчат від ризику 
раку шийки матки, а також усіх — як дівчат, так і хлопців — від ризи-
ку раку порожнини рота і горла, статевих органів і ануса.

Для захисту від папіломавірусної інфекції, залежно від типу вакцини, 
потрібно ввести 2–3 дози.
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Зверніть увагу!

Вакцини, вказані в календарі рекомендованих щеплень, який ви знай- 
дете на наступній сторінці, не закуповуються за кошти державного 
бюджету. Їх ви наразі можете придбати самостійно в аптеках або при- 
ватних медзакладах здебільшого великих міст. Приватні заклади заку- 
повують вакцини на комерційному ринку. Держава не вирішує, в яко- 
му обсязі закуповувати конкретні вакцини і які встановлювати ціни 
на них, а також на послуги, пов’язані з їх уведенням. Відповідно до за-
кону МОЗ України не ініціює, а лише проводить реєстрацію вакцин,  
виробники яких подають відповідну заявку. Графік введення додат-
кових вакцин, відображений на наступній сторінці, враховує реко-
мендації ВООЗ, а також календарі щеплень США і Великої Британії. 
Якщо потрібної вакцини немає, зверніться до представників виробни-
ка чи дистриб’ютора, які зорієнтують, де її можна купити. Щеплення 
можна зробити і в приватному, і в комунальному медзакладі.
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«Червоні прапорці» для батьків
«Червоні прапорці» допоможуть вам визначити, чи є в дитини затрим-
ка розвитку. Це потрібно для того, щоб допомогти дитині якомога 
раніше. Адже з роками наслідки проблем у розвитку долати набагато 
складніше.

Крок 1: Знайдіть вік дитини у верхній частині таблиці.

Крок 2: Прочитайте список і визначте, чи актуальні 
для дитини твердження, позначені «червоним 
прапорцем», у колонці її віку.

Крок 3: Якщо дитина у віці між цифрами, вказаними 
у колонках (наприклад, їй 2 роки 5 місяців), потрібно 
перевірити колонку меншого віку (тобто 2 роки).

Що є приводом для занепокоєння?
Якщо є один або кілька «червоних прапорців» (у будь-якій сфері) —  
це ознака можливої затримки розвитку.

До кого звертатися? 
Якщо у вас є сумніви з приводу розвитку вашої дитини, будь ласка, звер-
ніться до сімейного лікаря, педіатра, невропатолога поліклініки. Вони 
скерують вас туди, де ви зможете отримати допомогу.

Розвиток системи раннього втручання в Україні
Національна асамблея людей з інвалідністю України за підтримки Ди- 
тячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з 2016 року реалізує проєкт із упровад-
ження системи раннього втручання в Харківській, Дніпропетровсь-
кій, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та на загальнонаціо- 
нальному рівні. Дії проєкту будуть зосереджені на розвитку норматив- 
но-правового та міжвідомчого фундаменту системи раннього втру- 
чання шляхом створення Платформи політичного діалогу і проведе-
ння інформаційно-освітньої кампанії.

В Україні діють також ініціативи батьків
Міжнародна громадська організація HealthProm (Лондон), Національ-
на асамблея людей з інвалідністю України та Благодійний фонд «Інсти-
тут раннього втручання» (Харків) з осені 2016 року започаткували та 
впроваджують Програму «Батьки за раннє втручання в Україні».

Більше інформації 
про особливості 
раннього втручання 
ви можете знайти на 
http://rvua.com.ua
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Норми ВООЗ  
для оцінювання росту дітей
У таблицях, наведених на наступних сторінках, ви знайдете показ-
ники фізичного розвитку малят. Ці дані виведено за допомогою до- 
слідження, яке збирало показники зростання 8440 дітей у шести 
країнах: Бразилії, Гані, Індії, Норвегії, Омані та США. Дослідження 
мало на меті визначити те, як повинні рости й розвиватися діти, щоб 
їхнє здоров’я було в найкращому стані.

Тому критерії відбору для участі містили певні рекомендовані нор- 
ми поведінки, наприклад, грудне вигодовування, стандартний педі-
атричний супровід, вакцинація, утримання від куріння під час ва-
гітності та після неї. Дослідження довело, що діти в різних частинах 
світу, якщо вони отримують оптимальні годування та догляд, мають 
дуже близькі показники зростання. 

Як користуватися графіками
Червоні лінії окреслюють верхню й нижню межі норми. Тобто якщо 
графік зростання вашої дитини знаходиться між червоними лінія-
ми, то зростання відбувається нормально. 

У таблиці співвідношення ваги й зросту дитина визначається як та- 
ка, що має недостатню вагу, якщо за певного зросту вона має показ- 
ник ваги, розташований нижче за нижню червону лінію (лінію, що 
позначена -2), але вище за чорну лінію. Якщо показник — нижче за  
нижню чорну лінію (лінію зі значенням -3), то вага дитини визначає-
ться як украй недостатня. Надлишкова і вкрай надлишкова вага —  
вище за верхню червону (2) і верхню чорну (3) лінії відповідно. За та- 
ким самим принципом визначається й норма чи відхилення від неї у 
графіку зростання окружності голови.
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Дізнайтеся 
більше про 

здорове 
харчування на

prozdorove.com.ua
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Коли маля вчитиметься тримати 
предмети в руках, ви можете разом 
створити його перші малюнки! 
Використовуйте безпечні фарби 
для немовлят, щоб зробити 
відбиток ручки або ніжки.
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Також можна, разом тримаючи 
олівець, обвести ніжку та ручку  
 і потім розмалювати — кольоровими 
олівцями, крейдою або фарбами.   
Це прекрасна розвивальна гра!
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Оберіть час, коли маля в гарному настрої, і не поспішаючи правильно 
вимовляйте кожен звук. Повторюйте один і той самий віршик протягом 
кількох тижнів: ви помітите, як спочатку дитина губами беззвучно 
відтворює вашу артикуляцію. Потім вона промовлятиме цілі склади,   
а згодом — слова з гри.  

А коли маля зможе тримати олівець, розмалюйте разом вже знайомих  
 і улюблених героїв віршиків!

Поставити руку ліктем на стіл.  
Усі пальці прямі. Чотири 
пальці висунути вперед і щільно 
притиснути один до одного 
(«голова гусака»). Великий палець 
трішки опустити вниз. Виходить 
«гусак» із відкритим «дзьобом».

Чому гусак в дворі ґелґоче?
Він, напевно, їсти хоче.

Гусак
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Стиснути кулачок. Вказівний 
палець висунути вперед (це — 
«хоботок», яким «комарик» 
намагається «вкусити» 
дитину). Мізинець і великий 
пальці, розслабивши, 
опустити вниз  
 (це — «лапки»).

Пучки пальців обох рук 
зімкнути. Долоні трішки 
круглясті, схожі на пуп‘янок. 
Нижні частини долонь 
притиснути одну  до одної,  
а пальці широко розставити 
по колу i трохи вигнути. 
Утворюється велика квіткa, 
що розпустилася!

Комар, комар, комаруха,
Кусай, кусай поза вуха.
Комар, комар, комарай,
Біжи швидше, утікай!

Сяє сонечко   
привітне —
Kвіткa з пуп‘янки   
розквітне.

Комарик

Kвіткa
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Cтискаємо кулачки —  
це  хмарки — і ритмічно  
ударяємо  кулачками:

Хмарки налетіли, 
Cонечко закрили, 
Грім і блискавиця, 
Страшно подивитись! 
(ховаємо обличчя за долонями),

Вітерець повіяв, 
(дуємо),

Хмароньки розсіяв, 
(розводимо руки,
відкриваючи обличчя),

Сонечко проснулось, 
(з’єднуємо долоні,  
а пальці випростовуємо,  
як  промінчики у сонця),

Діткам усміхнулось.
(тримаючись за щоки 
хитаємо головою  
і усміхаємося).

Сонечко і хмарки

Кисть руки складаємо 
«човником», долонею вгору. 
Гойдаємо «човник» туди-сюди.

Хвилі човника гойдали,
В річці весело гуляли.

Човник
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Всі пальці правої руки 
обхопити лівою долонею. 
Утвориться «гніздо». 
Якщо ворушити пальцями 
правої руки, створюється 
враження, що в «гнізді»  
живі пташенята.

Полетіла пташка-мати
Малюкам жуків шукати.
А малята не літають —
Із гніздечка виглядають.

Пташенята
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Стиснути кулачок. 
Вказівний палець   
i мізинець розвести 
 в рiзнi боки («вуса»). 
Ворушити вусами.

Стискаємо кулачок, 
вказівний палець та 
мізинець то випрямляємо, 
то ховаємо.  Покажімо,   
як Равлик-Павлик повзе.

Я — малий веселий хрущ.
Мене знає кожен кущ.
Маю я красиві вуса
І нічого не боюся.

Равлик-Павлик,   
Вистав ріжки, 
Дамо масла  
На пиріжки,
Тобі два, мені два,
Поділимось обидва.   

Хрущ

Равлик
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Пальці руки підігнути, лише 
вказівний та мізинець тримати 
прямими. Це — «коза».  
Зі словами «Заколю рогами...» 
«козу» «напускати» на дитину.

Йде коза рогата —
Ховайтеся, малята!
— Хто каші не їсть,
Молока не п’є,
Заколю рогами,
Затопчу ногами!

Коза
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