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Felicitări!  Urmând sfatul din această broșură, faceți un prim pas important în cazul alăptării copilului dvs. cu SD 
(Sindrom Down).  Este esențial să fiți pregătită în acest sens, ca de altfel pentru orice altceva în viață, iar noi dorim să 
vă ajutăm să stabiliți cea mai fericită și sănătoasă relație de alăptare.

Majoritatea copiilor cu SD se pot alăpta ca oricare alți copii. Pe parcursul alăptării însă, pot apărea greutăți care pot 
complica sau întârzia procesul, dar oricum, în majoritatea cazurilor, alăptarea este posibilă. Boroșura de față este 
menită să vă ajute să înțelegeți și să vă pregătiți pentru unele încercări ce le puteți întâmpina cu copilul dvs.

Beneficiile alăptării copilului dvs. cu Sindrom 
Down
•  Alăptarea la sân asigură o sursă nutritivă ideală, usoară de 

digerat și bine tolerată de sugari.

•  Actul fizic al alăptării este ca o terapie de vorbire, ajutând la 
formarea boltei palatine și punând bazele vorbirii viitoare.

•  Copilul dvs. ar putea fi născut prematur, cu un sistem imuni-
tar mai puțin maturizat. Anticorpii din laptele matern asigură 
într-o masură protecție împotriva bolilor.

•  Alăptarea la sân poate încuraja legătura importantă dintre 
mamă si copil.

•  Copiii alăptați la sân au risc scăzut de infecții la urechi și  
infecții respiratorii inferioare severe, răceli, alergii, astm 
bronșic și boala celiacă.

În timpul sarcinii
Spuneți echipei medicale despre intenția dvs. de a alăpta la sân 
și cereți să se menționeze aceasta în fișa dvs. medicală, astfel ca 
întreg personalul medical să fie în cunoștință de cauză despre 
dorința dvs. În plus, mai puteți să:

•  Faceți un curs despre alăptare care să vă pregătească pentru 
eventuale încercări ce pot surveni.

•  Contactați consultanții pe probleme de lactație din spitalul 
unde veți naște, pentru a le aduce la cunoștință că doriți să 
alăptați la sân și că s-ar putea să aveți nevoie de ajutor în plus.

•  Sunați compania de asigurare de sănătate și verificați dacă 

polița acoperă pompa de sân. Dacă sunteți separată de copil 
după nașterea acestuia, s-ar putea să aveți nevoie de o pompă 
gradată de spital pentru a stabili cantitatea de lapte necesară 
sau durabilitatea acestuia. 

•  Rugați organizația locală pentru SD să vă pună în legătură 
cu profesioniști pe probleme de lactație, care au lucrat cu 
sugari cu SD și cu mame care ar fi dornice să vă ajute în 
acest proces. 

•  Îndrumați profesioniștii medicali către site-ul www.juliasway.org 
pentru ca aceștia să înțeleagă mai bine cum să acorde ajutor de 
succes în alăptarea sugarilor cu SD.

Primele ore
După ce ați născut, sunt o mulțime de lucruri ce le puteți face 
pentru a da drumul alăptării cu succes. Cel mai important 
este să vă asigurați că întreaga echipă știe de dorința dvs. de a 
alăpta. În plus,

•  Puneți copilul la sân cel mai curând posibil, de preferat în 
prima oră după naștere.

•  Practicați atingerea piele-pe-piele cât puteți de mult.. Pe 
lângă ajutorul adițional de a stabili cantitatea de lapte, 
contactul piele-pe-piele are multe alte beneficii pentru dvs. 
și copil.

•  Dacă echipa dvs. medicală dorește să observe îndeaproape 
cantitatea de lapte supt, cereți cântărirea sugarului înainte și 
după alăptare pentru a evalua cât lapte suge acesta de fiecare 
dată. (vezi pagina următoare)



Când sugarul are dificultăți la supt
Rețineți că sugarii cu SD nu par să facă o pauză sau nu au o fere-
astră în care trebuie să învețe despre cum se desfășoară alăptatul. 
Atât timp cât dvs. vă protejați cantitatea de lapte prin mulgerea 
acestuia, veți avea o bună șansă să treceți sugarul la sân. 

•  Dacă sugarul nu poate fi alăptat la sân imediat după ce s-a 
născut, trebuie să vă mulgeți imediat după naștere, ideal în 
primele 1-3 ore. Aceasta va asigura cantitatea de lapte și va 
stimula producția lui în viitor.

•  Cereți imediat ajutor consultanților pe probleme de lactație 
din spital. Aceștia pot folosi o mulțime de dispozitive care 
vin în ajutorul unei alăptări mai eficiente. Asigurați-vă că 
stiți cum să le folosiți înainte de plecarea din spital.

•  Solicitați o consultație cu patologul de vorbire sau cu echipa 
pe probleme de alimentație. Ei pot colabora cu consultantul 
pe lactație pentru a ajuta trecerea sugarului la alimentația 
orală. 

Dacă e nevoie să pompați laptele
Programul “Julia’s Way” (“Calea Iuliei”) a studiat mamele cu 
copii cu SD și a descoperit că până la 70% dintre acestea au 
trebuit să-și pompeze laptele la un moment dat în decursul 
procesului de alăptare. Pompatul laptelui poate fi obositor și 
provocator în stabilirea cantității de lapte atunci când copi-
lul nu se poate alimenta direct de la sân, dar aceasta se poate 
rezolva!

 

Pentru informație, ajutor și resurse în plus, vizitați website-ul nostru la www.juliasway.org  
sau contactați-ne pe e-mail: love@juliasway.org.

PROFESIONIȘTI MEDICALI: Solicitați exemplare gratuite ale acestei broșuri pe website-ul www.juliasway.org.
© JuliasWay 2019

Obține cât mai mult lapte la sesiunile de pompare
•  Mulsul cu mâna poate fi mai eficient în obținerea laptelui în 

primele 24-48 de ore. Consultantul dvs. pe lactație vă poate 
instructa cum să procedați. Laptele muls cu mâna s-a dovedit 
a avea conținut ridicat de grăsime.

•  Pompați de cel puțin 8 ori la fiecare 24 de ore pentru a stabili 
o provizie suficientă de lapte. Aceasta va asigura trecerea 
sugarului la sân în viitor.

•  Când stabiliți cantitatea de lapte, pomparea mai frecventă este 
mai benefică decât pomparea la intervale mai lungi de timp.

•  Masarea sânului pentru câteva minute înainte de a începe 
pomparea poate încuraja eliberarea și maximalizarea proviziei 
de lapte.

•  În timpul pompării, ascultarea de muzică relaxantă și în 
special privitul pozelor bebelușului dvs. s-au dovedit a avea 
un efect pozitiv asupra cantității și conținutului de grăsime 
din lapte.

•  Încercați “scuturarea laptelui”! Aplecați-vă înainte și lăsați 
sânii să atârne, scuturați-i ușor înainte și înapoi. Se crede că 
acest fapt ajută la eliberarea picăturilor de lapte de pe pereții 
canalelor.

•  Cumpărați-vă două seturi de pompe pentru a reduce spălarea 
frecven a părților acestora.

•  Asigurați-vă că citiți instrucțiunile de la CDC (Centrul de 
Prevenire și Control al Bolilor) despre menținerea părților 
componente curate și păstrarea laptelui.

 Plecarea acasă
Vă va fi mai ușor să vă concentrați pe relația de alăptare odată 
ce sunteți într-un mediu familiar. 

•  Pentru a fi sigură că sugarul dvs. mănâncă suficient, notați 
mesele copilului și udarea/ murdărirea scutecelor într-un  
jurnal sau printr-o aplicație pe telefonul dvs. 

•  Închiriați-vă un cântar digital acasă pentru a cântări sugarul 
înainte și după alăptare și pentru a vă asigura că se transferă 
suficient lapte.

•  Găsiți un scaun confortabil și o pernă bună pentru a vă 
sprijini dvs. și copilul. Buna poziționare va asigura mai bine 
copilul și va permite transferul optim de lapte. 

•  Contactați reprezentantul local EI (Planul de intervenție 
timpurie pentru sugari) de îndată ce se naște copilul și  
stabiliți să i se facă o evaluare a dezvoltării cât mai curând 
după venirea din spital. Echipa vă va ajuta în dezvoltarea 
copilului la întregul potențial și vă va furniza idei legate  
de poziționare, joc și alimentație. 

PROVOCĂRI COMUNE
Aceste provocări pot părea copleșitoare la început,  
dar cele mai multe pot fi depășite cu timp și sprijin.

• Prematuritate

•  Inima sau alte afecțiuni 
medicale

• Tonus muscular scăzut

• Rezistență scăzută
• Supt anevoios
• Somnolență excesivă
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