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Pentru mamele care alăptează
-

Sunteți mulțumită de cum decurge alăptarea?
Cât de des alăptați copilul? Cât timp durează un supt?
Ați oferit copilului și un supliment de lapte praf?
Vă faceți planuri să vă întoarceți la serviciu? Când? V-ați gândit ca pe perioadele când lipsiți de acasă
să lăsați lapte muls? Cum aveți de gând să-l păstrați? Cât timp credeți că îl puteți păstra?

Pentru mamele care își hrănesc bebelușii cu lapte adaptat sau mixt
-

-

Ce tip de lapte folosiți și cum îl preparați?
o Alimentat cu formulă de lapte praf adaptat?
o Alimentat cu altceva?
 Lapte praf integral?
 Lapte de vacă?
 Formule de lapte specifice?
Ce cantitate de lapte consumă la o masă?
Cât de des mănâncă?
Ce faceți cu laptele preparat și neconsumat în totalitate la masă?
Cum țineți
ținețicopilul?
copilul?Cum
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Cum procedați ca să vă asigurați că copilul elimină aerul înghițit?

Pentru toate mamele
-

Ați oferit copilului și altceva decât lapte?
Există perioade când copilul pare înfometat tot timpul? Cum ați procedat în aceste situații?
Sunteți mulțumită de modul cum copilul Dvs. se dezvoltă?
Câte scutece schimbați zilnic?
Găsiți momente adecvate să vă odihniți?
Cine vă ajută?
Ce exerciții/mișcări faceți cu copilul Dvs?

CONCLUZII:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
RECOMANDĂRI:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Adaptare după Fișele de evaluare propuse de Asociația Americană de Pediatrie

Material dezvoltat de CNSMF pentru Ministerul Sănătății în cadrul campaniei VIAȚA
Adaptare
după
Fișele
evaluare
propusededeAsociația
AsociațiaAmericană
Americ ană de
de Pediatrie
Pediatrie
Adaptare
după
Fișele
dede
evaluare
propuse

