
Г од у в а н ня  Не м ов л я т  П і д  Ча с  На д з в и ча й ни х  Си ту а ц і й :  Щ о  Р о б и т и ? 

 
    ⑤        ④         ③      ②         ① 

Помічник РІСУ (білка): 
«Це розповсюджене 
непорозуміння!» 
«Ми знаємо, що молоко 
знову потече, коли мати 
відчує себе в безпеці». 

 

Стурбована мама:  
«Я чула, що в 
надзвичайних ситуаціях від 
стресу моє молоко може 
пересохнути». 
«І я бачила, як роздають 
дитячі суміші під час 
надзвичайних ситуацій…» 

Під час стресу 
молоко може 
погано витікати, 
але воно все 
одно 
виробляється у 
матерів. 

У момент 
небезпеки не час 
сидіти і годувати 
грудьми - час 
тікати! 

 

Потік та вихід молока контролюється 
гормонами, і на це можуть вплинути 
загрози небезпеки – однак, все знову 
відновлюється в безпечному 
середовищі. 
Бррр...  
(Уявіть, якби краплі молока допомогли 
хижаку вистежити свою жертву!) 

 
     ⑦      ⑥       ⑤     ④          ③         ②       ① 

Захист від 
норовірусу, 
сальмонели, 
кишкової 
палички, 
кампілобакт
еру, 
ротавірусу, 
вірусу грипу 

«Грудне 
молоко 
містить імунні 
фактори, які 
захищають 
дітей від 
інфекцій, 
особливо у 
разі 
надзвичайних 
ситуацій». 

«Це 
створює 
помилкове 
уявлення, 
що стрес 
зупиняє 
вироблення 
грудного 
молока». 

«Якщо частота 
грудного 
вигодовування 
зменшується, або 
в цій ситуації 
додається суміш 
для немовлят, то 
кількість 
виробленого 
молока може 
зменшитися». 

Iнгібітор лактації зворотнього 
зв’язку (Механізм пригнічення та 
контролю виробництва молока): 
«Зараз ми не дуже багато 
використовуємо молоко. Чи може 
скоротимо виробництво?» 
Пролактин (гормон для вироблення 
молока): «Я вже зробив молоко, але 
може варто зменшити його зараз?» 
Окситоцин (гормон, що відповідає за 
вихід молока з грудей, який є 
чутливим до стресу): «Давайте 
зараз зробимо перерву...» 

Мама: «Але, 
мабуть, ми 
схильні 
менше 
годувати 
грудьми своїх 
дітей у 
надзвичайних 
ситуаціях чи 
катастрофах
…» 

РІСУ: «Тому 
дуже важливо 
підготувати 
безпечне місце 
для матерів під 
час 
надзвичайних 
ситуацій». 
Ширма, окрема 
кімната, намет. 
Безпечне 
середовище! 

 
    ⑦           ⑥          ⑤       ④       ③         ②    ① 

«Оскільки грудне 
вигодовування 
може заспокоїти 
немовлят, а мамам 
потрібно годувати 
грудьми вночі, 
добре мати 
кімнати, які 
підходять для 
розташування 
родин». 

«Грудне молоко 
виробляється, навіть 
якщо мама мало 
їсть. Але ми хочемо, 
щоб мами 
отримували 
вдосталь їжі для 
власного здоров’я». 

Мама: «Я їм і роблю 
молоко для своєї 
дитини!» 

«Звичайно, 
безпечне 
середовище 
також 
важливе для 
дітей на 
штучному 
вигодовуван
ні». 

«Тому для 
годуючих матерів 
особливо 
важливо мати 
безпечне 
середовище, яке 
дозволить їм 
зосередитися на 
грудному 
вигодовуванні». 

(Примітка РІСУ: 
«Ми говоримо про 
захист права 
матері на грудне 
вигодовування, а 
не кажемо, що всі 
матері 
обов’язково 
повинні годувати 
грудьми».) 

Одна чайна ложка 
грудного молока 
містить 3 мільйони 
клітин, що вбивають 
мікроби! (Грудне 
молоко в порівнянні з 
сумішшю).  
Мама: «Тоді, мабуть, 
я могла б спробувати 
частіше годувати 
грудьми…» 

РІСУ: «Деякі 
матері 
повідомляють, 
що у них 
виробляється 
більше грудного 
молока, ніж 
зазвичай, коли 
вони годують 
грудьми 
частіше». 



 

       ⑦             ⑥               ⑤      ④     ③     ②    ① 
«Після цього 
завжди 
виливайте 
молоко, що 
залишилось! » 

Треба негайно 

викинути 

залишки молока, 

оскільки там 

розмножаться 

бактерії! 

Посадіть дитину у вертикальне 

напівсидяче положення на ваших 

колінах.  

Виберіть тихе місце, не надто 

світле!  

Піднесіть маленьку чашку молока 

до губ дитини.  

Чашка має злегка прилягати до 

нижньої губи дитини, а її края 

торкатись верхньої губи дитини.  

Нахиліть чашку так, щоб молоко 

тільки доходило до губ дитини. 

Після цього дитина почне 

злизувати молоко. 

Спробуйте потренуватися вдома 

у разі надзвичайної ситуації. 

РІСУ: 
«Якщо у вас 
немає 
стерилізова
ної дитячої 
пляшечки, 
ви можете 
скористатис
я чашкою».  

(Купу 

паперових 

стаканчиків 

можна легко 

зберігати!) 

〔Рідка суміш, 

яка готова до 

годування〕 

Зберігати при 

кімнатній 

температурі, 

від 15℃ до 25℃. 

(Зверніться до 

інструкцій 

виробника.) 

Перед 

використанням 

добре 

збовтати. 

〔Суха дитяча 

суміш〕 Змішайте з 

гарячою водою вище 

70℃．(Необхідно для 

знищення будь-яких 

бактерій у сумішші!!) 

Остудіть її до 

температури 

годування 

(температури тіла). 

Примітка: 

гіпоалергенна дитяча 

суміш доступна лише 

у вигляді сухого 

порошку. 

Мийте 
руки. 

Використ
овуйте 
стерилізо
вану 
ємність. 

РІСУ: «Для 
тих, хто годує 
дитячою 
сумішшю, 
важливий 
ретельний 
догляд за 
гігієною!» 

 
⑤              ④             ③                  ②          ① 

Мама: «Це 
захистить дітей 
як на грудному 
вигодовуванні, 
так і на 
штучному». 

РІСУ: «Перш ніж 
давати поради, 
послухайте батьків, 
щоб вони були 
взмозі 
продовжувати 
піклуватися про 
своїх дітей по-
своєму». 

〔Міжнародні стандарти〕 Міжнародний 
кодекс ВООЗ та оперативні вказівки щодо 
годування немовлят у надзвичайних 
ситуаціях  
ОЦІНЮЙТЕ індивідуальні потреби та 
роздавайте дитячі суміші лише тим, хто 
цього потребує. 
НЕ розповсюджуйте дитячі суміші без 
оцінки під час катастроф.. 
НЕ давайте зразки суміші для немовлят у 
неаварійних ситуаціях. 

«Кожен має бути 
співчутливим до 
матерів з 
немовлятами. 
Помічники повинні 
думати про те, як 
допомогти мамам 
піклуватися про своїх 
дітей так само, як вони 
це робили до 
надзвичайної ситуації». 

РІСУ: «Незалежно від того, 
годуєте ви дитячими 
сумішами чи годуєте 
грудьми, ви наполегливо 
працюєте, доглядаючи за 
своїми дітьми. Навіть під 
час надзвичайних ситуацій 
ви заслуговуєте на повагу 
людей за свої власні 
методи годування!» 

 
Це ґрунтується на Оперативних Рекомендаціях IFE щодо Годування Немовлят у Надзвичайних Ситуаціях. 
https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017 
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