
Нели Дињашки

Струковна медицинска сестра -техничар



Природна исхрана подразумева исхрану на 

мајчиним грудима тј. дојење. Дојење је 

најбољи начин за постизање оптималног 

раста и развоја детета.                                                         

Компоненте задовољавајуће успешне 

исхране дојењем укључују одговарајућу 

негу дојки, нормално пражњење млека и 

удобан положај мајке и новорођенчета.            

Дојење је много више од храњења бебе. 

То је изузетан психофизички контакт 

између мајке и бебе. 



 Једина физиолошка храна за новорођенче 

и одојче

Колоидни раствор беланчевина у правом 

раствору минералних материја и емулзија 

масти



 Омогућити први контакт мајке и новорођенчета

 Свакодневно спроводити здравствено- васпитни 
рад са породиљама

 Едуковати породиље како би усвојиле правилне 
принципе везане за хигијену руку и дојки

 Истаћи значај и предности дојења у односу на 
друге видове исхране

 Истаћи ризике недојења за мајку и новорођенче

 Охрабрити породиље и научити их важним 
правилима дојења

 Пружање подршке и помоћи породиљама у 
остварењу успешног дојења

 Мотивисати породиље и истовремено их 
ослободити страха незнања о дојењу

 Упутити породиље у процес самог акта дојења



Обучити породиље како би овладале 

правилним техникама измлазања односно 

пражњења дојки, било ручно или 

пумпицом намењеној тој сврси

 Упознати породиље са потешкоћама при 

дојењу и њиховом лечењу

Обучити их правилној нези дојки за време 

дојења



 Одмах након порођаја омогућити породиљи да 
оствари блиски контакт мајка – беба. 
Новорођенче ставити на груди мајке. Пружени 
додир „ кожа на кожу “ први осећајни додир 
мајке и детета, утиче на појачану и бржу 
лактацију

 Пола сата након порођаја ставити новорођенче 
породиљи на груди да би се што пре 
успоставио рефлекс дојења

 Омогућити заједнички боравак мајке и 
новорођенчета током 24 сата дневно, како би 
она учила потребе новорођенчета и постигла 
сигурност у поступцима са новорођенчетом



Предности дојења за дете:

Лакше се вари у односу на адаптирано 
млеко

Подстиче развој имунолошког система

 Ређе обољевање од одређених болести:

 Дијареје

 Респираторних и гастроинтестиналних 
инфекција

 Ређа гојазност

 Бољи психомоторни, емотивни и социјални 
развој



Предности дојења за мајку:

Смањује постпорођајно крварење

Смањена инциденца постпорођајне 

депресије

Мањи ризик обољевања од рака дојке и 

јајника

Мањи ризик обољевања од остеопорозе

 Бржи физички опоравак



Ризици недојења за дете се огледају у 

повећаном ризику од могућности појаве:

 инфекција

 гојазности

 смртности

 алергија

 хроничних болести



Ризици недојења за мајку се огледају у 

повећаном ризику од могућности појаве:

 рака дојке и јајника

 остеопорозе

 стреса



Положај за време дојења

Положај колевке – слика 1 први пример

 Унакрсни хват у положају колевке – слика 1 

други пример

Положај држања лопте- слика 1 трећи 

пример

Лежећи бочни положај- слика 1 четврти 

пример

Слика 1





 Приликом подоја наизменично давање једне 
па друге дојке (сваки пут подој почиње на оној 
дојци на којој је претходни завршен).

 Трајање подоја не краће од  15 минута ни 
дуже од 30 минута

 Ритам дојења препустити расположењу и 
апетиту детета

 Размак између подоја не дужи од четири сата 
ни краћи од два сата

 Број подоја- 6-7

 Подој се прекида притиском да дојку у 
близини уста новорођенчета



Избацивање ваздуха- подригивање 

новорођенчета  

По завршеном подоју држати дете 

неколико минута усправно или положено 

трбухом на раме мајке како би подригнуло 

и избацило ваздух

Слика 3



Пражњење дојки

 Важан чинилац у стварању и секрецији 

млека

Стално пражњење сисањем или 

измузавањем – стимулација дојке да ствара 

све веће количине млека



 Палац поставити на ареолу

 Прсте поставити са супротне стране              слика 4

 Притискати на горе

 Понављати стисак и 

 Отпуштати неколико минута

 Стимулисати рефлекс

 Истискивати млеко            

 Кружити од базе рамена лаганим, нежним, концентричним 
круговима помоћу јагодица   прстију преко целе дојке како би 
испразнили све синусе. При масажи дојиља треба да се  нагне 
према подлози и истицање млека помогне силом земљине теже



Тешкоће у вези дојења 

Равне и увучене брадавице

Пре подоја исцедити пар капи млека како 

би брадавице омекшале и новорођенче 

лакше прихватило дојку

Или употреба вештачких брадавица

Слика 5



Болне брадавице

Након подоја брадавице намазати са пар 

капи млека

Пре дојења применити топли облог на 

дојку

Дојке излагати ваздуху због брже санације



Рагаде

 Прскотине на бази или врху брадавице, ареоли

 Могу се јавити на једној страни или обострано

 Најчешће настају у првим данима по порођају

 Рагаде су веома болне, могу да крваре, може да насдтане инфекција

 Воде ка недовољном пражњењу дојке



 Превенција:

 Нега брадавица, хигијена дојки

 Правилна техника подоја



 Лечење рагада:

 Новорођенче се не ставља на дојку

 Дојка се излаже ваздуху

 Млеко се цеди                        слика 6



Застој у млечним каналима

Чешће дојење и измузавање

Пре дојења применити топли облог на 

дојку која је захваћена

Измузавање

Прво подој на дојци која је захваћена



Маститис

 Упални процес дојке

 Јавља се у првим недељама дојења због брзог 
навирања млека и недовољног пражњења дојки

 Дојка је отекла, набрекла,тврда и болна. У 
наредним данима кожа дојке може да постане 
црвена, сјајна, болна, отечена а брадавица скраћена

 Код дојиље се јављају повишена телесна 
температура, дрхтавица, језа и малаксалост

Слика 7

 Лечење:

 Неопходно редовно и потпуно пражњење дојке

 По потреби антибиотска терапија по налогу лекара



 Адекватна хигијена спречава инфекције и 
иритацију брадавица

 Пре подоја дојке опрати млаком водом и 
неутралним сапуном и посушити

 Истиснути пар капи млека из дојки и 
премазати брадавице и ареоле и осушити их 
на ваздуху

 Након подоја опрати дојке млаком водом без 
сапуна и оставити их кад год је могуће да се 
осуше природним путем на ваздуху

 Предео око брадавица држати сувим

 Ношење удобних памучних грудњака

 Избегавање сапуна и других средстава која 
исушују кожу



Значај педијатријске сестре огледа 

се у успостављању првих контаката 

између мајке и новорођенчета, 

подстицању и развијању успешног 

дојења.
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