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Аз съм международно сертифициран консултант по лактация (IBCLC) и 
майка с личен кърмачески опит. Информацията, която споделям с вас 
по всеки въпрос, е от мои любими източници и не бива да се счита за 

медицински съвет. 

Консултацията от Сертфициран Консултант по Лактация не замества
медицинската грижа, която се предоставя от медицински

специалисти.

След лекцията, можете да вземете тези идеи, които ви допадат и да 
оставите другото на страни.
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Подготовка за кърмене
• Критично четене – примерна 

литература:

„Книга за бебето“ – д-р Улиям Сиърс
„Кърменето от А до Я“ – Хана Лотроп
„The Womanly Art of Breastfeeding” –
LLLI

• Разговор с партньора

• Консултант по кърмене - контакти
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ПЪРВИ КОНТАКТ

• Най-силен сукателен рефлекс  - независимо от начина на раждане, 
бебето е способно да засуче гърда в рамките на един час след това. 
Първият контакт помага на бебето за по-добрата му адаптация, 
регулиране на дишането и сърдечната дейност.  

• Будно и активно бебе – първото засукване обикновено се усеща 
като доста интензивно сукане. По този начин бебето получава 
първите си глътки коластра. Тя пък регулира кръвната му захар и 
храни полезните бактерии  в неговия храносмилателен тракт. 

• Често заспива след първия час – през следващите часове може да е 
доста сънливо и трудно да се събужда за хранене. 

• Ранното поставяне на гърда повишава шанса за успешно кърмене. 
Първите часове и дни са чудесен момент за трениране на кърмене, 
докато гърдите са все още са спокойни и удобни за засукване.
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Изцеждане
• В рамките на първите часове след раждането или веднага щом се 

почувствате добре

• На първо време изцеждането може да ви е по-лесно, ако го 
правите на ръка. Коластрата е малки количества и рискувате да я 
загубите в помпата, а и самата помпа може да разрани зърната, 
ако вакуума е много силен. 

• Видео на изцеждане на ръка - Hand Expression of Breastmilk

РАЗДЯЛА

http://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/hand-expressing-milk.html
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• Колко често – минимум 8 пъти за денонощие. Изцеждането е важно, за 
да може вашето тяло да разбере, че е бебето е родено и се нуждае от 
коластрата. Изцеждането би ви помогнало и да преминете по-лесно 
през фазата на слизане на млякото. Това обикновено се случва след 
трети или четвърти ден, когато гърдите може изведнъж да се напълнят. 
Добре би било до тогава да имате добра техника на изцеждане

• Хигиена – макар че гърдите не се нуждаят от измиване преди всяко 
кърмене, докато сте в болницата и цедите на ръка е важно да измивате 
ръцете си преди да пипате гърдите, както и гърдата преди изцеждане. 

• Съхранение  - в началото за съхранение може да използвате 
спринцовки или малки стерилни контейнери за кърма. На стайна 
температура, кърмата може да седи до 4 часа, а в хладилник до 3-4 дни

РАЗДЯЛА
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Как работи кърменето
• Раждане на плацентата – коластра – очаквайте около 37мл. 

за първото денонощие. Това е напълно достатъчно, ако 
бебето е с вас и суче често и ефективно. Постепенно 
количеството ще се увеличава.

• Слизане на млякото – Лактогенеза 2. Период от около 2 или 
повече седмици, който се ръководи предимно от хормоните. 

• Ако не усетите слизане на млякото или имате съмнения, че 
на бебето не му достига, е добре да се свържете с консултант 
по кърмене.
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Препълнени гърди
• Превенция – често ефективно кърмене/изцеждане, 

включително през нощта

• При отток на гърдите – това е по-скоро препълване на 
тъканите с течности. Случва след прекалено много вливане на 
течности по време на раждането https://vimeo.com/65196007

• Когато ареолата и цялата гърда е твърда, започваме с обратен 
натиск на ареолата

• Обратен натиск на ареолата

https://vimeo.com/65196007
https://www.youtube.com/watch?v=2_RD9HNrOJ8&list=PLSZyyctc6dlTR8rw_17qptb0gaxubQ6kY&index=2&t=22s
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Как работи кърменето
• От рано - докато гърдите са меки е важно!

• Често: 8-12 пъти за денонощие – помага да се 
избегне препълване на гърдите и е важно за 
бебето! Следете за ефективното сукане – да се 
чува гълтането. Ако бебето е сънливо е добре 
да го събуждате, включително през нощта. 
Добре е да има не повече от една 4 часова 
пауза от сън за денонощие.

• Заедно – когато сте заедно с бебето си от 
възможно най-рано, ще имате възможност да 
се опознаете по-бързо и лесно. Ще ви е по-
лесно да разпознаете ранните признаци за 
глад

ЛАКТАЦИЯ
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Пози за засукване
Подробно разяснение за позите за кърмене 
можете да видите в статията Пози за кърмене

https://karmene.info/breastfeeding-positions/
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Факти за кърмата

• Естествената храна за всяко бебе

• Променя се спрямо нуждите на 
бебето

• Запазва всичките си хранителни и 
имунни свойства през цялото време 
на кърменето, независимо от 
продължителността
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Коластра
• Високо съдържание на 

протеини

• Съдържа всичките 
съществени 10 
аминокиселини

• Много високо съдържание на 
секреторен IgA и интерферон

• Храна за бифидус флората

• Лаксатив

• Достатъчна!
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Състав на кърмата
• Пробиотици

• Пребиотици

• Олигозахарди

• Лактоферин

• Ензими

• Стволови клетки

• Витамини

• Минерали

• Желязо

• Имуноглобулини

• Антитела

• 80-85% вода!

• Основни съставки:
• въглехидрати (лактозa)       

• мазнини

• протеини

• Противоракови клетки
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Първите 6 седмици
Организация на кърменето

• Често слагане на гърда – 8-12 пъти за денонощие

• Не повече от една 4 часова пауза от сън – ако бебето е сънливо е 
важно вие да го будите. Паузата между храненията се засича от 
началото на едното хранене до началото на другото.

• Ефективно сукане – да се чува гълтане, поне за известно време. Не 
гледаме часовника, а бебето. При нужда, помагаме с техниката 
Компресия на гърда 

• Нощното хранене е важно!

• Едната или двете гърди – няма общо правило!

• Добро изпразване на първата гърда, преди да се предложи втората

• Погрижете се за себе си

https://karmene.info/kompresia-na-gurda/
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Първите 6 седмици
Как се хранят бебетата

• Както възрастните! Различно количество на всяко хранене

• Скокове в растежа – по време на тези скокове, бебетата изглеждат като 
ненаситни – искат да сучат доста често. Отминават за няколко дни. Ако бебето 
суче на поискване(не се ограничава във времето и броя кърмения за 
денонощие, тези периоди почти не се усещат

• „Колкото повече – толкова повече“ (Мечо Пух) С кърмата не може да се 
прекали. За бебето е важна всяка калория, така че е добре да му се дава да суче 
всеки път, когато покаже нужда. 

• Кърменето не е само храна, то е топлина, утеха, сигурност

• Ако бебето системно изглежда неспокойно – суче кратко, бързо заспива, като го 
махнете от гърдата се събужда и отново иска и изглежда, че не е доволно и това 
се повтаря часове наред, е добре да проследите общото състояние, броя на 
напишкани и наакани пелени и да се свържете с консултант по кърмене, за да 
обсъдите ситуацията.
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Първите 6 седмици
Биберон-залъгалката!

• Залъгалката имитира само зърно, а бебето суче 
гърда(засуква по-голямата част от ареолата)

• ‘Объркване на сукането’ – бебето суче от гърда, 
не само от зърно

• Първите 6 седмици е добре да се избягва 
ползването на залъгалка

• Когато се ползва – ограничена употреба, след 
кърмене, не преди или вместо

• Добра хигиена!

• Повече за залъгалката можете да прочетете в 
статията Капани за бъдещи майки 

https://karmene.info/traps/
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Първите 6 седмици
Засукване

• Корем срещу корем

• Широко отворена уста

• Наклонена назад глава

• Засуква по-голямата част от ареолата

• Грижа за зърната
• Без измиване с препарати
• Кърма за намзване
• Пречистен ланолин за кърмачки – при 

нужда



http://кърменето.eu 19 / 24http://karmene.info

Първите 6 седмици
Водата!

• Кърмата е 75-85% вода

• Кърмене на поискване, поне 8-12 пъти 
за 24 часа, обичайно е достатъчна за 
добро оводняване

• Жълтеницата се ‘чисти’ с ядене, не с 
пиене

• Ако се дава вода – да е неподсладена, 
в ограничени количества и след ядене, 
никога преди



http://кърменето.eu 20 / 24http://karmene.info

Първите 6 седмици
Всичко е наред

• Бебето има 5-6 мокри пелени и от тях 
поне 3 наакани

• До около 10-ия ден е възстановило 
рожденото тегло

• Наддава по около 170 - 200 гр./седмица

• Жизнено е, когато е будно

• Влажни лигавици

• Суче често и ефективно
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Източници

• https://kellymom.com/

• Global Strategy for Infant and Young Child Feeding 2003 - WHO

• Infant and young child feeding: standard recommendations for the 
European Union

• Снимки - via Foter.com

• Презентацията е обект на авторско право. 

• Моля не я споделяйте с други родители, тъй като информацията в 
нея постоянно се актуализира.

• Актуално към 18.02.2020 г. 

https://kellymom.com/
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Благодаря


