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Дорогі батьки!
 

Ще не розчинилися у повітрі звуки помахів 
крил лелеки, а серце то завмирає, то шале-

но б’ється, ризикуючи розірватися від щас-
тя. Хіба можливо було уявити, що дарунок 
від жаданого для багатьох птаха, всього за 
якусь невловиму мить, зможе перетвори-

тися на цілий всесвіт?! Найдорожчий скарб, 
найцінніший за всі принади світу дивиться 

на Вас довірливими оченятами і за це ви ладні 
віддати все у світі! Як же прагне батьківське щире 

серце сповити своє малятко турботливою  любов’ю, 
надійно захистивши від будь-яких життєвих рифів! Мрія 

батьків – здорова, сповнена енергії і життєвих сил, усміхнена дитина. До-
віртеся поклику! Ваше бажання найкращого для своєї дитинки наче маячок 
висвітлить вам дорогу і приведе до цілі.

Вчиться бути батьками! Вчиться кожну мить перетворювати на свято! 
І нехай читання цієї «Абетки для батьків» наблизить Вас до заповітної 
мрії!

Серденько крихітки прислуховується до ритму матусиного серцебиття. Це дає 
йому спокій і народжує довіру. Довіру без меж, без умовностей і обмовок. Щоб не 
похитнути віру в батьківські сили, треба вчасно знаходити правильні відповіді на всі 
питання, які постають перед Вами.

 Саме для цього створена «Абетка з перших днів життя». На її сторінках можна 
дізнатися:
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 Як доглядати за грудною дитиною?
 Чи є особливості у харчуванні мами, що годує груддю?
 Як допомогти, коли у дитини «кишкова колька»?
 Коли і як правильно вводити прикорм?
 Що потрібно знати про появу перших зубів?
 Чому малюк плаче? 
 Як укласти спати активну дитину?
 Як зміцнити імунітет?
 Що робити,  якщо дитина захворіла на застуду?
 Підготовка до дитячого садка З найщирішими побажаннями здоров’я Вашій родині!

Ми впевнені, що «Абетка здоров’я з перших днів життя» 
стане Вашим надійним помічником на найближчі роки!
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Разом перший місяць життя

Найрідніші люди в світі із спорідненими душами - це мама і малюк. Зв’язок між 
ними виникає ще під час вагітності. Після народження він підсилюється настільки, 
що відчуття один одного іноді стають схожі на казку. Найменші зміни у настрої, са-
мопочутті, глибині дихання чи ритмі серця одразу ж зчитуються, інколи навіть на 
великій відстані. І якщо загальні зміни відчуваються на рівні 
інтуїції, то є такі, що потребують додаткових знань. Ці 
знання допоможуть визначитися, чи правильно розви-
вається крихітка, а також зрозуміти що саме потріб-
но для підтримання її розвитку.

ПРО ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

Вага та зріст.  Вага дитини за перший місяць життя повинна збільшитися, у 
середньому, на 600г, а зріст  збільшитися на 3 см. До кінця першого місяця середня 
вага малюка повинна бути 3800 – 3900 г, зріст 50 – 52 см.

Харчування. Здорова мама, що годує, і здорова новонароджена дитина залиша-
ють пологовий будинок на 3-5 день від пологів.  Потрібно дотримуватися встановле-
ного в пологовому будинку режиму вільного годування за вимогою дитини.

Сон. Сон дитини – один з найголовніших показників здоров’ я. Правильне чер-
гування сну і неспання дуже важливе, його необхідно дотримуватися вже з перших 
місяців життя. При цьому привчати новонародженого штучно до певного ритму 
сну не має сенсу – дайте йому можливість самому сформувати власний режим. Це 
буде сприяти фізичному здоров’ю в цілому, зміцненню нервової системи, що в свою 
чергу, буде впливати на подальший розвиток немовляти. Короткі періоди неспання 
можна використовувати для розвитку крихітки. Розмовляйте з ним, співайте пісень-
ки, посміхайтесь.

Одяг. Спробуйте дотримуватися принципу різноманітності: купіть або зшийте со-
рочечки з тканин, різних на дотик, - і тоді кожне переодягання стане для малюка ма-
леньким відкриттям. Нехай у  “гардеробі” з перших днів життя будуть не лише одна-
кові трикотажні комбінезончики, але і сорочечки з гладкого сатину і м’якої фланелі 
(можна ворсом всередину), ажурного шиття і невагомого батисту. Як знати - раптом 
саме ці перші дитячі враження згодом вплинуть на формування майбутнього музи-
канта, художника або скульптора...

Прогулянки. Тривалість першої прогулянки, незалежно від пори року, повинна 
складати 15-20 хвилин. Подовжувати час прогулянки слід поступово, щодня дода-
ючи 5-10 хвилин, щоб протягом тижня довести тривалість прогулянки до 1 години.

В літній час тривалість прогулянки можна збільшувати довільно, залежно від по-
годи і самопочуття мами і малюка.

У зимовий час тривалість прогулянки можна збільшити до 1,5 - 2,5 годин і на цьо-
му зупинитися, а якщо мороз нижче 10 градусів, від прогулянок можна утриматися 
до настання більш сприятливих умов. Зимове морозне повітря сприяє тривалому 
сну дитини, тому можна використовувати час зимових прогулянок для великого 
денного сну і організовувати їх на балконі. Якщо у мами є час, то вона може гуляти 
разом з малюком щодня по 1-2 години.

Перші іграшки. Отже, Ваш малюк тільки що народився.  Головне, що займає його 
в цей час, - це зорові враження. Звичайно, вони обмежені фізичними можливостями 
новонародженого; тому, спілкуючись з малюком, вибираючи для нього іграшки, не-
обхідно враховувати, що найвиразніше те, що він бачить предмети, які знаходяться 
на відстані 20-25 см від його очей і мають діаметр 8-10 см.

Сама краща іграшка для малюка, якому ще не виповнився місяць, - це мобіль. 
Мобіль - рухома підвіска, яка кріпиться над ліжечком дитини. Переваги мобіля пе-
ред іншими традиційними іграшками для самих маленьких (наприклад, гірляндою 
з пластмасових іграшок або резинкою з нанизаними на неї кульками) - у тому, що 
іграшки на ньому рухаються, а дитині в цьому віці найбільш цікаві саме рухомі пред-
мети.

Намагайтеся максимально урізноманітнити відчуття малюка. 

Огляд педіатром та медсестрою.  До року Ви повинні кожен місяць відвідувати 
дитячу поліклініку та проходити огляд у свого дільничного лікаря-педіатра та ме-
дичної сестри. Медичний огляд педіатра та «Абетка здоров’я з перших днів життя» 
допоможуть подолати Ваші сумніви та страхи з приводу розвитку Вашого малюка і 
відповісти на хвилюючі питання. 

Також відстежуйте динаміку фізичного розвитку малюка, заповнюючи «календар 
розвитку» (стор. 35). 
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Дитячий  масаж

Що для малюка може бути приємнішим ніж ніжні дотики маминих рук?

Теплі долоні рідної неньки, наче казкові ліки впливають на самопочуття дитини. 
Саме мамині руки спроможні творити неймовірні дива. А якщо матуся ще буде зна-
ти особливі прийоми, то здоров’я у крихітки буде гарантовано. Масаж – ось чарівна 
паличка для маминих рук! Поділіться своїм теплом з маленьким чоловічком і дайте 
йому відчути себе захищеним. Масажуючи немовля, Ви зміцнююте зв’язок між вами. 
Малюкам, як правило, подобається масаж, вони після нього краще сплять.

Головне, про що потрібно пам’ятати – це обережне ставлення до крихкого тіль-
ця малюка.

Тому ця сторінка «Абетки для батьків» розкриє секрети найпростішого, але дуже 
необхідного масажу.

Важливо!
Перші сеанси масажу можна робити через 3-4 тижні після народження малюка.
Перш ніж почати  масаж, поспілкуйтеся з малюком, пограйте. Дуже важливо зрозу-
міти його бажання. Підготуйте кімнату і місце, де Ви будете проводити масаж
Масажуючи немовляти, зосередьтесь на грудях і спині, застосовуйте лише легкі, 
пурхаючі дотики. У жодному випадку не масажуйте голову, тому що кісті голови ще 
дуже підатливі. Кращий час для масажу вашого малюка - кінець дня, перед купанням 
і сном. 
Температура кімнати повинна бути 20 – 22ºC.

1.    Краще розпочати масаж з ніжок, тому що вони менш чутливі, ніж інші частини 
тіла малюка. Нанесіть трішки олійки на долоні, візьміть ніжку дитини і, легенько 
натискаючи, проводьте зверху до низу по стегенцю одною, потім іншою доло-
нею. Повторіть так само з іншою ніжкою.

2.   Візьміть стопу дитини і обережно рухайте по колу в одну, потім в іншу сторону. 
Потім ніжно погладьте, легенько натискаючи верхню частину стопи від щико-
лотки до пальчиків. Повторіть те саме з іншою ніжкою.

3.   Великим пальцем масажуйте водячи циркулі по верхній і нижній частині стопи 
обох ніжок.

4.   Промасажуйте кожен пальчик ніжок дитини (зверху до низу).

5.   Повторіть ті самі рухи з ручками дитини, масажуючи також кожен пальчик рук                   
      малюка. 

Прийоми масажу для немовлят
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6.   Положіть долоні на грудки дитини і легенько натискаючи проводьте з сере-
дини в сторони. Повторіть декілька разів.

7.   Натискаючи подушечками пальців, чередуючи їх (ніби граєте на піано), прома-
сажуйте животик з одної сторони в іншу за годинниковою стрілкою.

8.   Ніжно проведіть долонями по всьому тілу дитинки зверху до низу, розслабля-
ючи малюка.

9.   Покладіть дитину на животик. Подушечками пальців, стиснутими між собою, 
водячи маленькі кола, легенько натискаючи, промасажуйте по обидві сторони 
хребта, від шиї до сідниць.

10.   Закінчуйте масаж, ласкаючи долонями тільце дитини.

Догляд за ніжною та чутливою шкірою малюка

Догляд за чутливою шкірою новонародженої дитини - це привід для занепокоєння 
у новоспечених батьків. На тілі малюка знаходяться дуже ніжні й чутливі ділянки, 
які потребують особливого дбайливого догляду, щоб підтримувати  шкіру малюка 
здоровою. 

Поради батькам:

1. Одяг новонародженого має бути чистим і сухим, про-
пускати повітря і бути зручним.

2. Купати дитину потрібно в кип’яченій воді, яка охоло-
джена до t 36°С.

3. Тривалість купання має складати 5-10 хвилин.
4. Догляд за пупковою ранкою: 

   підтримуйте її сухою та чистою; 
    щоденно обробляйте: ватні палички, 3% розчин перекису вод-

ню, 1% розчин діамантової зелені.

Важливо!
Антисептичні препарати, такі як розчин діамантового зеленого, фукорцину за-
барвлюють шкірний покрив, так, почервоніння не буде помітно під нанесеним 
барвником. Спиртові розчини мають подразнюючу дію. Тому, одним із сучасних за-
собів догляду за пупковою ранкою при інфікуванні та запаленні є гель та порошок              
Тирозур. Їх застосування дозволено у дітей від 0 років.

*Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Зберігайте в місцях недоступних для дітей. 
Тирозур Гель РП № UA/7786/02/01 від 04.04.2008 р. Тирозур Порошок РП № UA/7786/01/01 від 15.02.2008 р.

Порошок та гель Тирозур:
очищує інфіковану ранку та 

попереджає запалення.
Швидко лікує рани та опіки з 

народження.

Прийоми масажу для немовлят
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5. При догляді за шкірою при попрілостях використовуйте вільне сповивання, 
своєчасно змінюйте підгузки, купайте малюка в травах або в Дерматологічній ванні 
Spitzner, які зменшують подразнення та почервоніння шкіри та  використовуйте по-
рошок або гель Тирозур.

6. Виключення продуктів, які викликають алергію (цитрусові, полуниця, какао, 
молоко, риба та м’ясні продукти).

7. Правильно доглядайте за шкірою: використання рН – нейтрального гелю або 
мила.

8. Використовуйте Дерматологічну ванну Spitzner з високою німецькою якістю.

    Містить активні речовини: 88,8% олія бобів сої.

Догляд за вухами дитини

Вушка - одне з найбільш вразливих місць маленької дитини. Та й дорослим не за-
вадить знати, як правильно проводити щоденний догляд за вушною раковиною і 
як правильно очищати слуховий прохід. Адже при неправильному догляді дуже легко 
спровокувати захворювання або навіть пошкодити слух.

Як доглядати за вухами маленької дитини?

 Протирайте вушко, використовуючи для цього вологу віджату серветку.
  Насухо витирайте вушка після купання. Для захисту вух від попадання води 

та інфекції перед купанням, можна застосовувати Ваксол™.
  Очищуйте вушко за допомогою вати, згорнутої в м’яку турунду. Не варто ви-

користовувати ватні палички, так як це може призвести до пошкодження ба-
рабанної перетинки.

Як позбутися від вушних забруднень, сірки, пробок? 

Якщо у дитини рясно виробляється вушна сірка, і вухо часто забруднюється, ліка-
рі все одно не рекомендують вдаватися до використання ватних паличок в глибині 
вуха. Їх використання цілком безпечно тільки для зовнішньої частини вуха та об-
ласті за вухами.

Для догляду за слуховим проходом можна використати натуральний спрей       
Ваксол™, до складу якого входить 100% фармацевтична(!) оливкова олія. 

Ваксол™ випускається у вигляді натурального спрею з дозатором розпилювачем, 
анатомічна форма якого запобігає його надмірному проникненню у слуховий про-
хід та виключає можливість пошкодження слухового апарату. Завдяки розпилювачу 
отримується дрібнодисперсне розпилення (об’єм однієї дози – 50 мікролітрів), що 
дозволяє вприснути у вушко необхідну кількість засобу для догляду за вушком та не 
потребує додаткового промивання вух.

Дерматологічна ванна Spitzner 
застосовується при

 пелюшковому дерматиті.
Усуває запалення та злущування.

Відновлює структуру шкіри.

Ваксол™  сприяє природному 
очищенню слухового ходу при 

надмірному сіркоутворенню, а 
при недостатньому – зволожує 
та захищає слуховий прохід від 
подразнення та проникнення 

інфекції у вушко.
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Вигодовування дитини

Мабуть, не має в світі більш коштовнішого дарунка 
для  життя, ніж материнське молоко!  

Материнське молоко – єдиний ідеальний продукт хар-
чування  для забезпечення гармонійного розвитку дитини.  
Завдяки йому діти отримують всі необхідні поживні речо-
вини, вітаміни, мінерали, біологічно активні речовини і найго-
ловніше – енергію для життя. Крім того, материнське      
молоко містить багато речовин-помічників, які мають 
заспокійливу, знеболюючу, антистресову дії, а також 
компоненти, необхідні для дозрівання всіх систем орга-
нізму. 

Велике значення грудне вигодовування має і для психіч-
ного розвитку дитини. Саме годування груддю найбільше 
зближує матусю і малюка, даруючи перші позитивні емоції. Щоб ці емоції були тіль-
ки радісними, дуже важливо дотримуватися правил годування груддю.

Значення компонентів грудного молока

Білки Ріст організму: синтез гормонів, ферментів, 
вироблення антитіл

Жири, вуглеводи Джерело енергії

Вітаміни і мінерали Збалансований розвиток

Пробіотики-олігосахариди Формування мікрофлори кишківника і імунітету

Біологічно активні речовини Інтелектуальний розвиток і зір

Антитіла Захист від інфекцій

Ферменти Забезпечення травлення

Немає більш прекрасного і зворушливого видовища на світі, ніж мати, що годує 
грудьми свою дитину.

Одним із показників правильного розвитку і вигодову-
вання крихітки є його вага. Вага дитини повинна відпо-
відати віку і зросту. Також важливо знати, що вага і 
зріст у хлопчиків, зазвичай, вищі, ніж у дівчаток. Щоб 
мамам легше було орієнтуватися у показниках ваги, 
нижче наведена таблиця з запропонованими педіатрами 
нормами.      

Вік
Дівчинка Хлопчик

вага, г зріст, см вага, г зріст, см

1 місяць 4100 53 4300 54

2 місяця 4800 56 5100 57

3 місяці 5400 59 5800 60

4 місяці 6000 62 6600 63

5 місяців 6700 64 7200 66

6 місяців 7400 66 7900 68

7 місяців 8000 68 8400 70

8 місяців 8500 70 8800 72

9 місяців 8900 72 9200 73

10 місяців 9300 73 9700 74

11 місяців 9600 74 10200 75

12 місяців 9800 75 10400 76

1 рік 6 міс 11100 81 11600 82

2 роки 12200 86 12700 88

3 роки 14300 96 14700 97

Так, кожен малюк розвивається по своєму, за індивідуальним графіком. І все ж ба-
жано, щоб і хлопчики, і дівчата хоч приблизно вкладалися в запропоновані педіат-
рами норми зросту і ваги.

Можливі відхилення від норми:

 1-5 міс: вага   +/-800г, зріст  +/-4 см
 6-12 міс: вага  +/-1,5кг, зріст  +/-4см
 1-3 роки: вага +/- 3кг, зріст  +/-7см

* Більш повну інформацію про правила вигодовування дитини отримайте на сайті: www.rebenok.com.ua
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Особливості харчування мами, що годує

З перших днів життя малюка, майже всі думки матусі спрямовані на нього. Мате-
ринський інстинкт має настільки велику силу, що допомагає знаходити правильні 
рішення у найскладніших ситуаціях. Іноді, захопившись задоволенням потреб дити-
ни, мама зовсім забуває про себе, в тому числі і про свій раціон. Та між тим, харчуван-
ня мами – дуже важлива річ! Від того, яким воно буде, залежить не тільки здоров’я 
і самопочуття матусі, але і дитини також. Що ж повинна знати молода 
мама про особливості свого раціону.

  Харчування повинне бути збалансованим, різно-
манітним, продукти свіжими та без консервантів. 
Калорійність раціону харчування годуючої мате-
рі має бути на 500-700 ккал вище ніж зазвичай. 

  Мама має харчуватися невеликими порціями, 5-6 
разів на день. Переїдати не варто.

  Роботі вашого кишківника й поліпшенню «травних» 
процесів обов’язково допоможуть каші, молочні  продукти (сметана, 
сир, йогурти або ряжанка, не більше 1% жирності).

  Обмежте споживання солодких продуктів (цукор, білки, хліб виноград, 
печиво), все те, що може викликати біль у животику малюка та висип.

  Бобові чи білокачанна капуста погано впливають на роботу кишківника 
дитини, іноді викликаючи пронос.

  Необхідно уникати продуктів, що можуть погіршити смакові якості молока 
(солоне, кисле, гостре).

  Пам’ятайте, що такі продукти як мед, цитрусові, полуниця, арахіс, шоколад  
та інші можуть  викликати алергію у малюка.

  Після півроку раціон мами, що годує, розширюється. Після року можна їсти 
все, але консерванти та барвники вживати все одно не рекомендується – це 
не принесе користі самій мамі.

Оптимальні напої:

 Чай з молоком, краще зелений.
 Компот із сухофруктів.
 Соки (яблучний, морквяний, виноградний), але в міру.
  На нервову систему дитини погано впливає міцний чай та кава. Необхідно 

знизити концентрацію цих напоїв. 
  За добу необхідно випивати рідини в 2 рази більше норми (норма дорослої 

людини 1-1,5 літри теплої рідини). Причому, доведено досвідом, якщо випити 
склянку води (без газу) за 20 хвилин до годування, молока під час годування 
буде більше.

Користуючись знаннями, порадами, фактами і рекомендаціями, Ви зрозумієте, 
що є не просто люблячою матусею, а ще й самою турботливою на світі.

9 підказок для успішного годування дитини грудьми

1.   Радимо ретельно ополіскувати груди теплою кип’яченою 
водою з настоєм ромашки, добре масажувати м’якими 
рухами, обтираючи махровим рушником. Масаж разом 
з теплою водою допомагає уникнути застоїв молока та 
затвердіння грудей після годування. Проводьте пові-
тряні ванни (15-20 хвилин).  

2.  Якщо Ваші груди переповнені, Вам слід намочити рушник в гарячій воді і гар-
ненько його вичавити. Потім покладіть вологий рушник на груди і масажуйте їх 
круговими рухами, щоб, врешті-решт, позбутися забитого молока. 

3.  Перед грудним годуванням дитини помасажуйте груди, щоб домогтися вільного 
витікання молока, коли дитина почне їсти. Масажуйте їх протягом хвилини круго-
вими рухами за годинниковою стрілкою і іншу хвилину такими ж рухами, тільки 
проти годинникової стрілки. Потім стисніть груди у напрямку сосків, щоб з Ваших 
грудей почало виступати молоко. 

4.  Зцідіть декілька крапель молока.

5.  Проведіть соском по губах малюка і, коли дитина відкриє ротик, вкладіть в нього 
сосок. Коли Ви починаєте годувати немовля, переконайтеся, що Він помістив в 
рот весь сосок цілком і якомога більше площі навколо нього. Якщо дитина не від-
криває достатньо ротик – допоможіть йому, натиснувши малюкові на підборіддя 
в той момент, коли прикладаєте до себе.  Слідкуйте, щоб під час годування малюк 
повноцінно дихав носом.

6.  Коли Ви починаєте годувати Вашу дитину грудьми, Ви обов’язково повинні бути в 
розслабленому стані – тільки в такому випадку у Вас буде достатньо молока, щоб 
нагодувати дитину. Чим більше дитина буде їсти, тим більше Ваші груди будуть 
виробляти молока. 

7.  Намагайтеся добре відіспатися між годуваннями дитини. Дайте Вашому організму 
можливість відпочити і виробити більше молока. 

8.  Традиційно вважається, що вживання в їжу риби допомагає мамам виробляти 
більше молока. Риба містить поживні речовини, які необхідні Вашому організму 
та організму Вашого малюка.

9.   Материнське грудне молоко в основному складається з води і тому Вашому ор-
ганізму необхідно більше рідини. Якщо Ви годуєте грудьми, то випивайте в день 
хоча б 10 склянок води.
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Важливо знати, що є засоби, які впливають на бульбашки газу в кишківнику ма-
люка, інші розслаблюють кишківник і знімають спазм, треті діють як на причину, так 
і на симптоми кишкових кольок.

Наприклад, натуральний препарат Ентерокінд.
Ентерокінд є дитячий натуральний препарат, який добре зарекомендував себе 

при лікуванні функціональних кишкових розладів, у тому числі кишкових кольок та 
метеоризму.

Ентерокінд - може допомогти при таких типових для малюка симптомах, як:

 Біль у животі
 Кишкові кольки
 Підвищене газоутворення (метеоризм)

Важливо!
Дія Ентерокінда направлена практично на всі причини, що призводять до кишкових 
кольок (підвищене газоутворення, незрілість ШКТ, ферментна недостатність, непе-
реносимість будь-яких продуктів харчування).

Ентерокінд -
лікування кишкових кольок 

і метеоризму у дітей 
раннього віку!

Кишкові кольки

На протязі 2 тижнів малюк навчився правильно смоктати. Щасливі батьки раді-
ють першим успіхам своєї крихітки. І ось, коли, здається, все перебуває в гармонії, у 
життя малятка вривається біль. Біль у животику. Зазвичай, такий біль пов’язаний 
із кишковою колькою. 

Кольки у новонароджених - поширене явище. Починаються вони в перші 2-3 тиж-
ні життя, а в 3-4 місяці, як правило, зникають. Причини виникнення кольок, що 
приносять малюкам та батькам страждання, пов’язані з незрілістю шлунково-
кишкового тракту. Кольки трапляються у дітей як на грудному, так і на штучному 
вигодовуванні.

Як зрозуміти, що малюка мучать кольки?

Типовим симптомом кольок є пронизливий плач малюка, що іноді триває до 3-4 
годин. Малюка важко заспокоїти, він червоніє, міцно зажмурюється, піднімає голів-
ку, стискає кулачки й підтягує ніжки до живота. Животик малюка може бути розду-
тий через газоутворення. Кольки виникають у будь-який час доби, але найчастіше 
це трапляється ввечері.

1. Зробіть малюкові легкий масаж. Гладьте його живо-
тик за годинниковою стрілкою. При здутті живота ма-
люкові може допомогти вправа «Велосипед»: покладіть 

малюка на спинку, по черзі обережно згинайте та розги-
найте то одну, то іншу ніжку, підтягуючи їх до грудей. 

2. Між годуваннями вкладайте дитину на животик на 7-10 хвилин і ле-
генько гладьте її по спинці – так легше відходять гази й випорожнення.

3. Покладіть на животик дитині теплу пелюшку . 
4. Можна спробувати використовувати газовідвідну трубку або клізму. Про те, як 

правильно ними користуватися, потрібно порадитися з лікарем чи медсестрою. 
5. Скористайтеся натуральними лікарськими засобами, що полегшують кольки 

та поперед-жають їх появу в подальшому.

*Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Зберігайте в місцях недоступних для дітей. 
Ентерокінд, розчин РП № UA/4953/01/01 від 16.09.2011 р.
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  Їжа повинна бути свіжоприготовленою, мати ніжну гомогенну консистенцію, 
від вершковоподібної до сметаноподібної (відповідно до віку), остудженою 
до температури тіла – 36-37°С. 

  Для профілактики залізодефіцитної анемії з 6-ти місяців в меню малюка 
обов’язково вводяться продукти , які містять залізо: м’ясо, печінка, яєчний 
жовток, риба. 

   Не рекомендовано вживання ніяких видів чаю (чорного, зеленого, трав’яного) 
та кави дітям до 2-х років. Ці напої перешкоджають процесу всмоктування за-
ліза. 

  Цільне молоко та молочні продукти можна давати дитині з 9-12 місяців. 
  В період введення прикорму не слід добавляти в продукти прикорму сіль та 

спеції. 
  У разі появи ознак поганої переносимості продукту прикорму (порушення 

травлення, алергічні реакції, тощо) слід припинити введення продукту. 

Недотримання цих правил може призвести до різних порушень травлення у ма-
люка.

Важливо!  
Частота введення прикорму
•  До 8 місяців дитина повинна отримувати прикорм 3 рази на день. 
•  У віці 9-11 місяців - 4 рази на день. 
•  У перший рік життя у раціоні дитини повинен бути різноманітний прикорм з   
   кожної групи продуктів.

Правильне харчування

Малюк зростає швидко.  Здавалося б, ще вчора все, що він вмів - це смоктати мо-
лочко і час від часу дарувати посмішку, а сьогодні він вже намагається повзати. Ваш 
малюк підріс, і йому вже недостатньо тільки Вашого молока, щоб добре рости й 
розвиватися.

 Увага! – у нього вже почали прорізуватися перші зубки. Так його організм сигна-
лізує про те, що час починати привчати малюка до нової їжі – прикорму.    

 

Прикорм – це продукти харчування, які вводяться 
в доповнення до грудного молока (молочної суміші у 
разі штучного вигодовування) в раціон дитини першого 
року життя.

При введенні прикорму необхідно дотримуватися певних правил:

  Прикорм треба давати, коли дитина активна і голодна, краще під час сніданку 
або обіду разом з іншими членами сім’ї. 

  Прикорм дається після нетривалого годування материнським молоком, у разі 
штучного вигодовування - невеликої кількості молочної суміші. 

  Під час годування дитина повинна знаходитись у вертикальному положенні, 
в зручній позі, на колінах у матері, чи в спеціальному дитячому стільчику. 

  Прикорм необхідно давати з ложки. 
  Кожен продукт прикорму вводиться, починаючи з 1 чайної ложки з поступо-

вим збільшенням, за 5-7 днів до повної порції, розділивши її на 2 годування. 
  Щоразу, після того, як дитина отримала прикорм, доцільно прикладати її до 

материнських грудей. Це допоможе зберегти лактацію, а дитина буде почу-
ватися задоволеною. 

  У разі відмови дитини від прикорму не треба годувати її примусово, так як ди-
тина може відмовитися взагалі від усіх інших продуктів. Потрібно спробувати 
запропонувати інший продукт (іншого смаку та/або консистенції), або той са-
мий, але в інший день. Під час годування необхідно спілкуватися з дитиною. 

  Кожний наступний новий продукт прикорму повинен складатися з од-
ного інгредієнту і даватися дитині впродовж не менш ніж 5 днів. Лише 
після цього можна давати змішаний прикорм із цих 
продуктів. Це дасть можливість визначитись щодо 
причини харчової алергії, у разі її виникнення. 
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Гастрокінд – 
лікування функціональних 

порушень шлунково-кишкового 
тракту у дітей раннього віку!

його з народження  та усувати більшість порушень, обумовлених зміною харчуван-
ня у грудних дітей, і функціональні шлунково-кишкові розлади у дітей молодшого 
віку, які супроводжуються:

 болем у животі
 нудотою
 зригуванням, рвотою
 метеоризмом
 запором
 діареєю

Порушення травлення

Наша крихітка все дорослішає. Їй все 
більше і швидше хочеться пізнавати 
світ. Дорослішає і її раціон. Маля 
привчається до нових продуктів 
і, на жаль, такі зміни у харчуван-
ні не завжди проходять рівно. 
Найчастіше, це супроводжується 
порушенням травлення.

На жаль, порушення травлення - не рідкість у малюків…
І у цієї проблеми є назва - функціональна диспепсія , тобто розлади травлення, не 

пов’язані з будь-якою патологією шлунково-кишкового тракту.

 Причини можуть бути різними:

 введення прикорму та порушення графіка введення прикорму
 вживання продуктів «не за віком»
     розлади, обумовлені зміною харчування
 нерегулярне харчування, переїдання

Що рекомендують у таких ситуаціях?

  налагодити режим харчування
  включати в раціон дитини тільки продукти для дитячого харчування
  не вводити більше одного - двох нових продуктів одночасно
  обов’язково звернутися до лікаря

В якості медикаментозної терапії, до консультації з лікарем,  краще використову-
вати натуральні препарати, наприклад, комплексний препарат Гастрокінд.

Натуральні складові лікарського засобу Гастрокінд дозволяють застосовувати 

*Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням з повною інструкцією до препарату ви можете ознайомитись на сайті МОЗ України www.mozdocs.kiev.ua та листку-вкладиші до препарату.
Гастрокінд, табл. РП № UA/4947/01/01 від 25.08.2011 р.
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 *В таблиці вказані середні показники психічного і рухового розвитку дитини

Досягнення малюка

Кожна дитина індивідуальна. Вона розвивається у сво-
єму темпі, опановує нові можливості поступово, крок за 

кроком…

Показники розвитку дитини з народження до року життя*

Вік Навички розвитку

1 місяць Вловлює джерело світла, слідкує за предметом, заспокоюється від ма-
миного голосу, намагається підняти голову, щоб побачити предмет

2 місяці 
Фіксує погляд на предметі, агукає, реагує на маму короткою посміш-
кою, піднімає і втримує голову на короткий час, енергійно перебирає 
ніжками

3 місяці
Лежачи на животі впевнено втримує голову, намагається самостійно 
схопити іграшку, очима шукає джерело звуку, чітко розрізняє знайо-
мих людей

4 місяці
Лежачи на спині притискає голову до грудей, коли підтягують за руки 
– пробує сісти, бере предмет однією рукою, впізнає улюблену музику, 
активно реагує на спілкування

5 місяців
Сидячи з підтримкою утримує голову прямо, лежачи на животі може 
однією рукою утримувати іграшку, розглядає своє зображення в дзер-
калі, переводить погляд з одного співрозмовника на іншого

6 місяців
Перевертається на бік з положення лежачи, лежачи на животі спира-
ється на витягнуті руки, перекладає предмет із руки в руку, вибирає 
іграшку, розуміє емоції оточуючих, прислухається до шепоту

7 місяців Сидить без підтримки, намагається взяти маленькі предмети, намага-
ється імітувати мову, лепече, утримує пляшечку для годування

8 місяців Лежачи на животі вільно крутить головою, повертається зі спини на 
живіт, відштовхує м’яч, повторює сміх дорослих, п’є з чашки.

9 місяців Сидячи, бере предмет самостійно та повертає корпус, плескає у доло-
ні, самостійно тягне до рота їжу, стукає предметом по предмету

10 місяців
Повзає на животі, спирається на руки з сидячого положення, бере 
дрібний предмет двома пальцями, реагує на слова, які щось забороня-
ють, дивується незнайомим звукам, повертається, якщо його кличуть, 
повторює вираз обличчя дорослого, самостійно жує їжу

11 місяців Тримаючись за опору підіймається і переступає з ноги на ногу, кидає пред-
мет у вказаному напрямку, виконує рухи на прохання, імітує прості рухи. 

12 місяців
Однією рукою тримає предмет, а другою грається з ним, розглядає кар-
тинки, спостерігає, як дорослі малюють, повторює прості слова, прояв-
ляє задоволення, якщо хвалять, дістає предмети з коробки, вказує на 
предмет, запам’ятовує місце розташування предметів.

Продукти і страви прикорму

Орієнтовна схема 
введення продуктів та страв прикорму при

природному вигодовуванні дітей першого року життя

Найменування 
продуктів та страв

Об’єм залежно від віку дитини

6 міс. 7 міс 8 міс 9 міс 10-12 міс.

Сік (фруктовий, ягідний, 
овочевий), мл 30-50 50-70 60-70 80 100

Фруктове пюре, мл 
(яблука, персики, 
абрикоси, сливи).

40-50 50-70 50-70 80 90-100

Овочеве пюре, г          
(кабачки, гарбуз, картопля, 
капуста, патисони)

50-100 150 170 180 200

Молочно-круп’яна  каша
(гречка, рис, кукурудза) г 50-100 100-150 150 180 200

Кисло-молочні продукти, мл - - 50-100 100-
150 150-200

Сир, г 5-25 10-30 30 30 50

Яєчний жовток, шт. - 1/8 – 1/4 ¼-1/2 1/2 ½-1

М’ясне пюре, г 
(телятина, курятина, 
індюшатина, крильчатина, 
нежирна свинина)

5-30 30 50 50 50-60

Рибне пюре, г 
(сорти нежирної риби) - - 10-20 30-50 50-60

Олія рослинна, г ½ ч.л. ½ ч.л. 1 ч.л. 1 ч.л. 1 ч.л.

Вершкове масло, г ½ ч.л. ½ ч.л. 1 ч.л. 1 ч.л. 1 ч.л.

Хліб пшеничний, г - - 5 5 10

Правильне, раціональне харчування відіграє важливу роль у гармонійному розви-
тку і зростанні дитячого організму, підтримці здоров’я малюка, стійкості до інфекції.
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   можна використовувати знеболюючі гелі, що міс-
тять місцевий анестетик, але вони мають корот-
котривалу дію та можуть викликати алергічні 
реакції. 

  для полегшення стану малюка є натуральні 
препарати, наприклад,  Дентокінд.

Дентокінд - створений для лікування болісних проявів при 
прорізуванні зубів у дітей раннього віку.

Важливо! Активні компоненти препарату зменшують  явища при прорізуванні 
зубів: болісну чутливість ясен, підвищену температуру, діарею, лихоманку та біль у 
вухах.

 
Дентокінд, на відміну від мазей та гелів, не тільки знімає біль, а ще й допомагає 

при інших симптомах, які супроводжують прорізування зубів.

Дентокінд – 
створений для лікування

болісних проявів при 
прорізуванні зубів, таких 

типових симптомів, 
як болісна чутливість, 

неспокій, діарея, 
лихоманка та оталгія!

Прорізування зубів 

Довгоочікувані зубки можуть прорізуватися легко, не завдаючи особливої тур-
боти дитині. Однак, дуже часто прорізування зубів – це надзвичайне випробування 
для малюка і батьків, що може супроводжуватися занепокоєнням, дратівливістю, 
нічним пробудженням, підвищеною температурою тіла, діареєю, гострим болем, 
що віддає у вушка.

Схема прорізування молочних зубів (нумерація в порядку їх появи)

Як допомогти малюку та полегшити симптоми прорізування зубів:

 використовуйте спеціальні кільця, які малюк може прикушувати
  проводьте делікатний масаж  ясен спеціальною щіточкою або пальцем, 

пам’ятаючи про обов’язкове ретельне миття рук при підготовці до масажу 
ясен.
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верхні нижні

1. Нижні центральні різці (6-7 міс). 2. Верхні центральні різці (8-9 міс). 3. Верхні 
бокові різці (9-11 міс). 4. Нижні бокові різці (11-13 міс). 5. Верхні бокові різці (12-15 міс). 

6. Нижні перші моляри (12-15 міс). 7. Ікла (18-20 міс). 8. Другі моляри (20-30)

**Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Зберігайте в місцях недоступних для дітей. 
Дентокінд, таблетки РП № UA/5193/01/01 від 16.09.2011 р.
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      Зверніть увагу,  в які ігри ви граєте ввечері з малюком. 
Виключить ті, які вимагають емоційної та фізичної 
активності. Краще разом побудувати з кубиків за-
мок, скласти пірамідку, помалювати чи почитати. 
Якщо є така можливість, погуляйте на свіжому   
повітрі.

      Введіть чарівні ритуали. Вони повинні повторюватися день у 
день, щоб малюк звик до них. Це запорука стабільності і безпеки навко-
лишнього світу для малюка. Такими ритуалами звичайно є купання в один і 
той же час, масаж, годування перед сном, колискові.

   Після поради с фахівцем, скористайтеся спеціальними лікарськими засоба-
ми, що сприяють нормалізіції сна.

Багато седативних препаратів можуть викликати  сонливість, зниження концен-
трації уваги, шкірні висипання. Перевагу краще віддати натуральним препаратам 
для нормалізації сну, наприклад, препарату Дормікінд.

Це натуральний препарат, до складу  якого входять природні компоненти, які 
м’яко допомагають повернутися до нормального режиму сну, сприяють усуненню  
зайвої дратівливості і занепокоєння, які особливо помітні у вечірній час.

Важливо!
ДОРМІКІНД можна застосовувати з моменту народження. Він не є снодійним          
засобом.

Солодкий дитячий сон

   Однією із важливих умов нормального розвитку дитини є повноцінний сон. Всім 
відомий вислів: «Я сплю, а отже я росту», справді відповідає дійсності.  Сон – джерело 
сили і енергії. Проте, щоб сон проявив свої цілющі властивості, він повинен бути 
правильним.

   Дуже часто батьки стикаються з порушеннями сну у 
малюків, такими як: часті пробудження, труднощі із за-

синанням, короткий денний сон. Через порушення 
сну дитина стає плаксивою і примхливою або навпа-
ки збудженою і активною. Для того, щоб визначити-

ся в питанні правильності сну свого малюка, потрібно 
знати про добові потреби у сні дітей різного віку. Для цього 

дуже корисними будуть таблиці, що наведені нижче.   
                                                                    

Таблиці середньої  добової потреби сну у дітей та співвідношення денного та ніч-
ного сну 

Вік дитини Час сну, години Кількість періодів денного сну

 до 3 місяців 16-20 2

3-6 місяців 14 2

6-12 місяців 13 2

1-2 роки 13 1

Можливі причини порушення сну:

      порушення режиму дня
  дефіцит руху
  вразливість
      занепокоєння впродовж дня

*Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Зберігайте в місцях недоступних для дітей. 
Дормікінд, таблетки РП № UA/4951/01/01 від 25.08.2011 р.

Дормікінд - 
створений для корекції 

розладів сну у
новонароджених та

 дітей молодшого віку!
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Спят усталые игрушки

Спят усталые игрушки, книжки спят,        
Одеяла и подушки ждут ребят. 
Даже сказка спать ложится, 
Чтобы ночью нам присниться. 
Ты ей пожелай: “Баю-бай!” 

В сказке можно покататься на луне
И по радуге промчаться на коне, 
Со слоненком подружиться
И поймать перо жар птицы
Глазки закрывай: Баю-бай! 

Обязательно по дому в этот час
Тихо-тихо ходит Дрема возле нас. 
За окошком все темнне, 
Утро ночи мудренее, 
Глазки закрывай: Баю-бай

Баю-бай, должны все люди ночью спать. 
Баю-бай, завтра будет день опять. 
За день мы устали очень, 
Скажем всем: “Спокойной ночи!” 
Глазки закрывай: Баю-бай

Песенка для Умки

Ложкой снег мешая, ночь идет большая, 
Что же ты, глупышка, не спишь? 
Спят твои соседи - белые медведи, 
Спи скорей и ты, малыш! 

Мы плывем на льдине, как на  
бригантине, 
По седым суровым морям. 
И всю ночь соседи - звездные медведи
Светят дальним кораблям.

Колискові пісні - тепло матері

Найсолодшою мелодією в світі для кожного малюка є 
голос рідної нені. Голос мами заспокоює, надихає і надає 

впевненості й сили. Саме цим можна пояснити чудо-
дійний вплив  всіх ніжних колискових. Мама, заколи-
суючи дитину за допомогою пісні, залишає далеко 
від її колиски усі тривоги і хвилювання. Повністю 

звернена до неї, передає тепло і ніжність, що виру-
ють у відданому, люблячому серці. Малюк сприймає ін-

тонації, тембр її голосу, такий рідний і  улюблений, що це дає 
йому почуття затишку і захищеності. Саме ці відчуття є важливою основою 

для  завершення дня і спокійного переходу до повноцінного сну. Тому колискова – ді-
євий засіб для засинання вашої дитини.

Колыбельная из к/фильма 
«Долгая дорога в дюнах»   

За печкой поет сверчок.
Угомонись, не плачь, сынок,-
Вон за окном морозная,
Светлая ночка звездная.
     
Что ж, коли нету хлебушка,
Глянь-ка на чисто небушко,
Видишь, сияют звездочки,
Месяц плывет на лодочке.
     
Ты спи, а я спою тебе,
Как хорошо там на небе,
Как нас с тобою серый кот
В санках на месяц увезет.
     
Будут орехи, сладости,
Будут забавы, радости,
Будут сапожки новые
И пряники медовые.
     
Ну, отдохни хотькапельку,
Дам золотую сабельку,
Только усни
скорей, сынок.

Колискова  «Спи моя дитино,
зіронько моя»

Спи, засни, моя дитино,
Спи, моє маля, 
Ніч іде в гаї, в долини,
Трави нахиля.
Хай тобі ця ніч насниться,
Що в огнях сія.
Будеш завтра в світ дивиться,
Зіронько моя!
Перша ніч твоя почата
В співах солов’я,
Дай же мамі рученята,
Зіронько моя.
Посміхнись до мене, сину,
І зрадію я,
Не хвилину і не днину -
Я навік твоя.
Сплять ліси, поля, криниці,
Шепіт ручея.
Ти відкрий, відкрий очиці,
Юносте моя.
Підеш ти по Україні,
Де життя буя.
Виростай, моя дитино,
Зіронька моя!

Слова:    Аспазия Слова:  Андрій Малишко
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Як непосидючий малюк пристосується до дитсадка?

З розповіді одного розважливого 5-річного хлоп-
чика: імпульсивний, непосидючий, неуважний.

Ваш малюк з підвищеною потребою в русі, він 
ставить багато питань, відповіді на які зазвичай 

не дослуховує. Декілька таких дітей здатні “поста-
вити на вуха» весь клас або групу дитячого саду. Через 

свою підвищену активність, таким дітям достатньо 
складно адаптуватися в дитсадку і школі.

Рекомендації батькам:

   Приймайте дитину такою, яка вона є. Рухова активність – його природна 
потреба. І якщо маляти цього позбавити, то сповільниться його розвиток.

   Якщо ви бажаєте чогось домагтися від дитини, потрібно їй все зрозуміло і спо-
кійно пояснити, при цьому дивлячись їй прямо в очі, а потім уточнити, що вона 
зрозуміла, які виводи робила.

   Не перевтомлюйте дитину, не давайте їй надто багато завдань за один раз, хай 
вона привчається одночасно вирішувати одну задачу. 

   Дотримуйтесь режиму дня 
– дисципліна дуже важ-
лива для нормального, 
здорового сну і розвитку 
маляти.

  Більше хваліть свою дити-
ну – надихайте її. Не при-
мушуйте щось робити, 
а захоплюйте  особистим 
прикладом.
  Дитині з підвищеною активністю час-

то здається, що батьки її зовсім не люблять. 
Хоч інколи такі діти і виводять батьків з себе, все 
рівно потрібно любити їх і говорити, що вони у в а с                        
найчудовіші і що ви їх любите!

Готуємося до дитячого садка зазделегіть

Батьки питають – ми відповідаємо!

Наша Наталка, як і більшість дітей в її віці, пішла в са-
док. І хворіти, на жаль, тепер стала набагато частіше, 
ніж раніше. Так, я внутрішньо готувалася до цього: на 
дівчинку чекала адаптація до дитячого колективу, що-
денний контакт з іншими, не завжди здоровими дітьми, Звісно, 
дівчинка почала постійно хворіти, і при цьому всьому одужання затягується. 
Вихователі, в свою чергу, почали скаржитися на Наталину неуважність та непосидю-
чість.  Зрозуміло, що змиритися з цим важко… 

З повагою, 
Олена, мама

Нарешті настав довгоочікуваний день – малюк пішов в дитячий садок.
Адаптація до нового колективу часто протікає з масою негативних порушень в дитя-

чому організмі.
У малюка ранкова істерика перед походом в дитячий колектив; він пригнічений і 

байдужий до всього на світі, і раптом - він бігає по групі, нагадуючи “білку в колесі”,  а 
потім, знову ридаючи, кличе маму, захлинаючись у власних сльозах.

Діти починають хворіти застудою, а з настанням холодів - починають хворіти ще час-
тіше. Нерідко уповільнена застуда не проходить по місяцю: нежить, кашель, ангіна, на-
чебто не страшні, але постійні.

*Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Зберігайте в місцях недоступних для дітей. 
Кіндінорм, РП №UA/4962/01/01 18.08.2006. Ліцензія АВ №469291 від 27.07.2009.
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Зміцнюємо імунітет!

Всі батьки знають, для того щоб дитина була здорова, по-
трібно зміцнювати її імунітет.

Адаптація в організованому колективі - це стрес. А 
стрес послаблює захисні сили організму. Особливо це сто-
сується дитячого імунітету, який знаходиться в стадії 

формування. Не варто зволікати, коли імунодефіцит в на-
явності: 

 дитина часто хворіє 
 хвороби протікають з ускладненнями, такими як ангіна, отит, бронхіт,
 сповільнене одужання
 затяжний перебіг хвороби

Методи зміцнення імунітету:

 Дотримання режиму дня дитини
 Систематичне загартовування організму
 Вибір одягу відповідно до сезону
  Здорове харчування дитини (грудне вигодовування та повноцінне, збалан-

соване харчування дітей раннього і молодшого віку).
  Використання натуральних препаратів для своєчасного фізіологічного 

становлення і зміцнення імунної системи наприклад, Имунокінд.

Імунокінд – сприяє фізіологіч-
ному формуванню імунної систе-

ми від 0 до 6 років і адекватній 
відповіді на інфекцію, особливо у 

часто хворіючих дітей!

*Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Зберігайте в місцях недоступних для дітей. 
Імунокінд, таблетки РП UA/№ 5397/01/01 від 16.09.2011 р.

Для нотаток
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Вік Вага Зріст Обвід 
голови

Обвід груд-
ної клітки

Поява пер-
ших зубів

При наро-
дженні
1 міс.
2 міс. 
3 міс.
4 міс.
5 міс.
6 міс.
7 міс.
8 міс.
9 міс.

10 міс.
11 міс.
12 міс.
11 міс.
12 міс.

1,5 років
2 роки

КАЛЕНДАР РОЗВИТКУ МОГО МАЛЮКА

Вік Щеплення проти Виконано
1 день Гепатит В

3-5 днів Туберкульоз (БЦЖ)
1 міс. Гепатит цВ

3 міс.
Дифтерія, кашлюк, правець  (АКДП, АаКДП)
Поліомієліт – ін’єкція (ІПВ)
Гемофільна інфекція

4 міс.
Дифтерія, кашлюк, правець (АКДП, АаКДП)
Поліомієліт – ін’єкція (ІПВ)
Гемофільна інфекція

5 міс. Дифтерія, кашлюк, правець  (АКДП, АаКДП)
Поліомієліт – перорально (ОПВ)

6 міс.. Гепатит В
12 міс. Кір, краснуха, паротит (ККП)

18 міс.
Дифтерія, кашлюк, правець  (АаКДП)
Поліомієліт – перорально (ОПВ)
Гемофільна інфекція

6 років
Дифтерія, правець  (АДП)
Поліомієліт – перорально (ОПВ)
Кір, краснуха, паротит (ККП)

7 років Туберкульоз (БЦЖ)

 14 років Дифтерія, правець  (АДП)
Поліомієліт – перорально (ОПВ)

 18 років Дифтерія, правець  (АДП)

КАЛЕНДАР ЩЕПЛЕНЬ МАЛЮКА
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