
Modulul IV  

Alimentația nou-născutului 



Alimentația 

 Importanța alimentației naturale pt. copil: 

 

 Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari, 

deoarece conține toate substanțele nutritive într-o 

proporție ideală pentru o dezvoltare armonioasă, 

proporție pe care laptele praf încearca să o atingă. 

 Laptele matern este un aliment unic perfect potrivit 

pentru metabolismul sugarului, se digeră ușor, nu 

suprasolicită tractul digestiv sau rinichii acestuia, ajută la 

maturizarea tractului digestiv și la dezvoltarea ochilor. 

 Pe lângă substanțele nutritive necesare creșterii, laptele 

matern este unicul aliment ce conține substanțe anti-

infecțiose sub formă de anticorpi, care conferă protecție 

pentru sugarul foarte mic, cu un sistem imunitar imatur. 

Compoziția anticorpilor din laptele matern se modifică în 

funcție de alergenii cu care vine mama în contact. 



   
 Laptele matern are un rol important și în scăderea riscului 

alergiilor. Alăptarea reduce riscul de diabet zaharat, 
obezitate și boli cardio-vasculare aparute la maturitate. 

 

 Suptul la sân ajută la dezvoltarea maxilarelor și a dintilor. 

 

 Laptele matern este un lapte viu, care se adaptează 
nevoilor nutriționale ale copilului, chiar și în timpul unei 
singure mese. 

 

 Laptele matern este întotdeauna proaspăt lipsit de microbi 
și are o temperatură potrivită. 

 

 Alăptarea se face la cererea nou-născutului întarind relația 
mamă-copil, pentru că menține o legatură corporală între 
cei doi, oferă copilului căldura și protecție și nu în ultimul 
rând crește coeficientul de inteligență al acestuia. 



   Avantajele alăptarii pentru mamă: 

 

 Alăptarea ajută involuția uterină și conferă protecție 
împotriva cancerului de sân, de ovar și de endometru. 

 

 Alăptarea are acțiune contraceptivă. 

 

 Prolactina ajută la secreția laptelui și are un efect relaxant 
care ajută mama să facă față mai bine stresului zilnic. 

 

 Revenirea la greutatea inițială, cea anterioară sarcinii. 

 

 Alăptatul începe imediat după naștere și este foarte 
important ca nou-născutul să fie pus la sân cât mai repede 
pentru a stimula secreția colostrului. Colostrul este primul 
lapte, care diferă de laptele pe care îl va secreta mama mai 
târziu. Este un lichid vâscos bogat în anticorpi proteine și 
minerale. Ajută la eliminarea meconiului și ajută la 
protejarea bebelușului împotriva infecțiilor. 

 



 La 2-3 săptămâni după naștere apare laptele matur care este 

mai apos și mai alb. 

 

 Compoziția laptelui diferă în funcție de perioada din zi sau 

din noapte la care este secretat, dar diferă și în timpul 

aceluiași alăptat. 

 

 Furia laptelui (angorjarea sânilor) apare de obicei în primele 

2-5 zile după naștere. Pentru a preveni furia laptelui este 

foarte important ca mama să alăpteze nou-născutul odata la 

2-3 ore. 

 

     



   

1.Laptele mamei este 

întotdeauna bun pentru copilul 

său. 

 

2.Până la vârsta de 6 luni sugarul 

este alimentat exclusiv la sân, nu 

are nevoie de alte alimente, ceai 

sau apa. 



   Alimentatia cu formula de lapte: 

 

 Se recomandă doar în cazul în care mama nu poate alapta, formula de 
lapte fiind adaptată vârstei. 

 

 În cazurile în care mama are lapte dar este insuficient copilul va fi 
alimentat mixt. 

 

 Pentru alimentația cu lapte praf este nevoie de biberoane și mai multe 
tetine, obligatoriu sterilizate. 

 

 Laptele praf se prepară conform instrucțiunilor de pe ambalaj, 
întotdeauna cu apă fiartă și răcită. 

 

 Nu se recomandă administrarea de lapte concentrat, deoarece supra 
solicită rinichii copilului. 

 

 Laptele preparat va fi administrat în maxim 30 min. de la pregătire, se 
verifică obligatoriu temperatura. 

 

 Nu se recomandă laptele de vacă, decât după 2 ani. 

 
 

 



   Ce putem face daca bebelusul are colici? 

 

 Colicile apar frecvent sub forma unor dureri colicative intestinale de 
intensitate și durată variată. 

 

 De obicei apar între vârsta de 3 săptămâni și 3 luni. 
 

 Sugarul plânge mai mult de 3 ore pe zi, minim 3 zile pe săptămână, 
minim 3 săptămâni. 
 

 Ne păstrăm calmul!!! 
 

 Încercați să hrăniți copilul într-o poziție comodă și nu uitați să 
scoateți aerul imediat după ce a terminat de mâncat. 
 

 Comprese calde și ușor masaj în sensul acelor de ceasornic, pe burtica 
bebelușului. 
 

 Contact direct cu pielea mamei 
 

 Anticolici 

 

 



   
Regurgitatii si varsaturi 

 

 

 Regurgitațiile înseamnă eliminarea unei cantități mici de 

lapte, de obicei împreună cu aerul înghițit în timpul 

alimentației, la scurt timp după aceasta. 

 

 

 Regurgitatiile sunt procese fiziologice normale la sugari. 

 

 

 Vărsăturile se deosebesc de regurgitații atât prin cantitate 

cât și în ceea ce privește aspectul și mirosul. 

 

 

 Vărsăturile repetate necesită control medical. 

 

 



PROFILAXIA RAHITISMULUI 

 

Se face prin administrare 

zilnică de vitamina D3 din a 7 

zi de viață până la 1 an și 

jumatate, câte 2-3 picături pe 

zi. 
 



VĂ MULȚUMESC !!! 


