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ძუძუთი კვების სახელმძღვანელო - დედის სამახსოვრო  

შესავალი 
 

დედის რძე ოპტიმალური და შეუცვლელი საკვებია პრაქტიკულად ყველა ბავშვისათვის. 

ეს ნიშნავს, რომ ის აკმაყოფილებს არსებითად ყველა კვებით მოთხოვნილებას 

ჩვილებისთვის 6 თვის ასაკამდე, სანამ მოხდება ჩვილისთვის მყარი და ნახევრადმყარი 

საკვების დამატება. დედის რძე ასევე მნიშვნელოვანი და აუცილებელია დღენაკლული 

ბავშვებისათვის და ჯანმრთელობისა და ზრდა განვითარებისთვის განსაკუთრებული 

უპირატესობებით ხასიათდება.  

მოცემულ მასალაში განხილულია ძუძუთი კვების დაწყების საკითხები, ძირითადი 

რჩევები ძუძუთი კვების კომფორტულად წარმართვისთვის და თქვენთვის და თქვენი 

პატარასთვის მაქსიმალური სარგებელის მისაღებად. 

მოცემულ მასალაში ძუძუთი კვება გულისხმობს ბავშვის კვებას უშუალოდ ქალის 

მკერდიდან, თუმცა დედის რძის მიცემა შესაძლებელია გამოწველილი სახითაც, 

რომლის დროსაც ხდება იმ უპირატესობების ნაწილობრივი მიღწევა, რომლებიც 

ახასიათებს ბავშვის უშუალოდ ძუძუთი კვებას.  

ძუძუთი კვების დაწყება 
 

დაბადებისას — ჩვეულებრივ ძუძუთი კვების დაწყება მიზანშეწონიალია დაბადებიდან 

1 სთ-ში,  როგორც „კანი კანთან კონტაქტის“ ნაწილი (სურათი 1). კანით კანთან კონტაქტი 

ეწოდება მშობიარობის შემდეგ ჯანმრთელი შიშველი ახალშობილის მოთავსებას დედის 

შიშველ სხეულზე სულ მცირე,  30 – 60 წუთის და სასურველია 2 საათის განმავლობაში ან 

პირველი კვების დასრულებამდე. კანით კანთან კონტაქტი ხელს უწყობს სამშობიარო 

სტრესის მოხსნას, იცავს პატარას გადაციებისგან, ხელს უწყობს ძუძუზე პირველი 

მოჭიდების განხორციელებას.  პირველი კანი-კანთან კონტაქტი და ძუძუზე პირველი 

მოჭიდება ხორციელდება სამედიცინო პერსონალის მეთვალყურეობის ქვეშ.  

ჩვილების უმეტესობა კანით კანთან კონტაქტის დროს ინსტინქტურად  ეძებს და 

პოულობს ძუძუს და იწყებს წოვას, რაც ხელს უწყობს ბავშვის კვებითი პრაქტიკის 

გამომუშავებას და ჩვილის მიერ ხსენის  მიღებას, რომელიც კვებითი მოთხოვნის 

დაკმაყოფელბასთან ერთად აწვდის პატარას დამცველობით ნივთიერებებს, სხვადასვხა 

ინფექციისგან დასაცავად. კვების ადრეული დაწყება თქვენს ორგანიზმსაც ეხმარება  

პლაცენტის გამოძვებასა და მშობიარობის შემდგომი სისხლდენის რისკის შემცირებაში. 

თუ აუცილებელია ბავშვისგან განცალკევება სამედიცინო მიზეზების გამო, შეგიძლიათ  

ხსენი ან „პირველი რძე“ გამოიწველოთ ხელით ან გამოსაწველი ხელსაწყოს 

საშუალებით. გამოწველილი რძით შესაძლებელია თქვენი პატარას კვება. ხელით ან 

გამოსაწველი ხელსაწყოთი რძის გამოწველა ასევე აძლევს თქვენს ორგანიზმს 

აუცილებელ სტიმულს მეტი რძის გამოსამუშავებლად. რძის გამოწველის დაწყება 
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რეკომენდებულია მშობიარობიდან რაც შეიძლება მალე, იდეალურია დაბადებიდან 

პირველი ექვსი საათის განმალობაში.  

 

ძუძუთი კვების ადრეული დაწყების მნიშვნელობა - დაიწყეთ ჩვილის კვება ძუძუთი 

მშობიარობიდან პირველი საათის განმავლობაში. ძუძუთი კვების ადრეული დაწყება და 

ხშირი კვება მნიშვნელოვანია რადგან:  

 ახალშობილი იღებს პირველ რძეს - ხსენს, რაც მეტად მნიშვნელოვანია 

ჯანმრთელობისა და განვითარებისთვის  - დაბადებიდან პირველი რამდენიმე დღის 

განმავლობაში თქვენი სარძევე ჯირკვალი ბუნებრივად გამოიმუშავებს ხსენს, ანუ 

„პირველ რძეს“, რომელიც ოქროსფერი ან მოყვითალო სითხეა, მნიშვნელოვანი კვებითი 

ღირებულებით ხასიათდება  და მდიდარია ანტისხეულებით, რომლებიც იცავს თქვენს 

პატარას ინფექციებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ხსენის რაოდენობა მცირეა, ძუძუს 

ხშირი წოვების პირობებში ის უზრუნველყოფს ჩვილის კვებითი მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილებას, რომელიც მას სჭირდება სიცოცხლის პირველ დღეებში. ამ დროს 

თქვენ ვერ გრძნობთ სარძევე ჯირკვლების სისავსეს და მკერდი განსხვავებულად არ 

გამოიყურება, რადგანაც ხსენი კონცენტრირებულად და მცირე მოცულობით 

გამომუშავდება. 

 რძის მიწოდების ჩამოყალიბება — ხშირი ძუძუთი კვება (ან გამოწველა) ხელს უწყობს  

სარძევე ჯირკვალში რძის პროდუქციას. ეს ბუნებრივი "მოთხოვნა - მიწოდების" 

სისტემაა, როდესაც თქვენი ორგანიზმი ადაპტირდება ბავშვის მოთხოვნილებების 

დასაკმაყოფილებლად. დაბადებიდან პირველი კვირების განმავლობაში ხშირი და 

ეფექტური ძუძუს წოვება (მინიმუმ 8-12-ჯერ 24 საათის განმალობაში) უზრუნველყოფს 

თქვენი ორგანიზმისათვის საჭირო სტიმულს რძის გამომუშავებისთვის. 

კომფორტისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ძუძუთი კვების სწორი ტექნიკის გამოყენებას 

და ძუძუს თავების დაცვას დაზიანებისგან  

რამდენიმე დღის შემდეგ თქვენი სარძევე ჯირკვალი გადადის უფრო დიდი რაოდენობით 

ე.წ. „მწიფე  რძის“ პროდუქციაზე. ამას ზოგჯერ „რძის მოსვლას“ უწოდებენ, თუმცა ეს 

არასწორია, რადგანაც ხსენი ასევე დედის რძეა, მხოლოდ ადრეული და 

კონცენტრირებული ფორმით. ეს პროცესი ჩვეულებრივ, დაბადებიდან სამ-ხუთ დღეში 

იწყება.  

მხოლოდ ძუძუთი კვება -- დადგენილია რომ სიცოცხლის პირველი 6 თვის განმავლობაში, 

დედის რძე მთლიანად აკმაყოფილებს ბავშვის მოთხოვნილებას როგორც საკვებ 

ნივთიერებებზე ისე სითხეზე. ამიტომ, პირველი 6 თვის განმავლობაში 

რეკომენდებულია მისის კვება მხოლოდ დედის რძით.  
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პირველი რამდენიმე დღე მშობიარობის შემდეგ  

 

დედა-შვილის ერთად ყოფნა 24 საათის განმავლობაში— დაბადებიდან პირველი 

რამდენიმე დღის განმავლობაში, სამშობიარო სახლების უმეტესობაში ბავშვი დარჩება 

ოთახში თქვენთან ერთად (ამას დედა-შვილის ერთად ყოფნა ეწოდება).  ეს მეტად 

მნიშვნელოვანია პატარას ჯანმრთთელობისა და კვების ადეკვატური პრაქტიკის 

დასანერგად.  ჩვილი ხშირად იკვებება ძუძუთი დღე-ღამის განმავლობაში; მისი ახლოს  

ყოფნა საშუალებას მოგცემთ გაეცნოთ მას და ამოიცნოთ ჩვილის შიმშილის ნიშნები, 

რათა დაუყოვნებლივ უპასუხოთ მის მოთხოვნებს. ასევე, ბავშვთან ერთად ყოფნა 

კომფორტის და სიმშვიდის განცდას მოგანიჭებთ როგორც თქვენ, ისე თქვენს პატარას. 

უსაფრთხო ძილი — როცა კვებას დაასრულებთ, სანამ თქვენ დაიძინებთ, აუცილებლად 

ჩააწვინეთ ბავშვი კალათაში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ ძუძუთი კვებოთ 

ჩვილი მწოლიარე პოზიციაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს ეძინოს ცალკე და 

არა თქვენთან ერთად  (სურათი 2). ჩვილებს ყოველთვის უნდა ეძინოთ ცალკე 

(კალათაში, სარწეველასა ან საწოლში) ბავშვი ძილის დროს უნდა იწვეს ზურგზე, 

გვერდზე მიბრუნებული თავით, რაც ამცირებს ჩვილის უეცარი სიკვდილის სინდრომის 

რისკს.  

დაღლილობა - მშობლების უმეტესობა დაბადებიდან პირველი რამდენიმე კვირის 

განმავლობაში გადაღლილია, რადგანაც ჯანმრთელი ახალშობილები ხშირად 

იკვებებიან დღისით და ღამითაც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება რთული იყოს, 

გაითვალსწინეთ, რომ ჩვილის ასეთი ქცევა ნორმალურია. ნუ ელოდებით, რომ თქვენი 

ბავშვი ამ ასაკში რამდენიმე საათზე მეტს იძინებს. ამის ნაცვლად, მიზნად დაისახეთ, 

დაეხმაროთ თქვენს პატარას გამოიმუშავოს კარგი ძილის უნარ-ჩვევები, დაეხმარეთ მას 

ეფექტურად იკვებოს და კვების შემდეგ მშვიდად დაიძინოს. 

დაღლილობის დასაძლევად, შეეცადეთ,  რომ როგორც კი ამის შესაძლებლობა 

გექნებათ, ჩათვლიმოთ, დაისვენოთ, რათა აინაზღაუროთ შეწყვეტილი ძილი. ასევე 

მნიშვნელოვანია თქვენი პარტნიორის, ოჯახის ან მეგობრების ფიზიკური და ემოციური 

მხარდაჭერა. ზოგიერთი რჩევა დაღლილობის მართვის შესახებ ძუძუთი კვების პირველ 

დღეებში მოცემულია ცხრილში 1. 

 

როდის უნდა ვკვებოთ ბავშვი ძუძუთი  

 

კვებეთ მაშინ, როცა თქვენი ბავშვი მშიერია - ზოგადად, თქვენ უნდა აჭამოთ ბავშვს 

მოთხოვნილებისამებრ, შიმშილის ნიშნების გამოჩენისას და არა საათობრივი რეჟიმით. 

ეს ცნობილია როგორც "მოთხოვნით" კვება, თუმცა აუცილებელია დარწმუნდეთ, რომ 

რომ ჩვილი იკვებება მინიმუმ 8-12-ჯერ 24 საათის განმავლობაში. ხშირი კვება იძლევა 
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იმის გარანტიას, რომ ჩვილი საკმარისი რაოდენობით ღებულობს დედის რძეს და ამავე 

დროს, ასტიმულირებს სარძევე ჯირკვლებს მეტი რძის პროდუქციის მიზნით. 

ჩვილის კვების მზაობის/შიმშილის ნიშნები შემდეგია: 

 თავის შემობრუნება ძუძუსკენ,  

 პირის გაღება და დახურვა,  

 ტუჩების გაძლიერებული მოძრაობა,  

 ხელის თითების აქტიური წოვა.  

შეეცადეთ ამოიცნოთ კვებისთვის მზაობის ეს ნიშნები, რათა შესთავაზოთ ბავშვს ძუძუ 

მანამ, სანამ ის ტირილს დაიწყებს, რომელიც უკვე შიმშილის გვიანი ნიშანია. თუ თქვენი 

ჩვილი ტირის, შეიძლება დაგჭირდეთ მისი დამშვიდება და მოწესრიგება, სანამ ის 

დაიწყებს წოვას.  

კვების ტიპიური რეჟიმი - ჯანმრთელი ბავშვის კვების რეჟიმი ხშირად 

არარეგულარულია. ზოგჯერ ის იკვებება კლასტერულად, როდესაც   კვებებს შორის 

ინტერვალი არ აღემატება ერთ საათს, ზოგჯერ კი შეიძლება სამ-ოთხ საათიანი შუალედი 

გააკეთოს კვებებს შორის. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ თქვენი ბავშვის 

შიმშილის ნიშნებს და არა საათს, რადგანაც ბავშვი ყველაზე კარგად მაშინ იკვებება, 

როცა საკვებით დაინტერესებულია. 

თითოეული კვების ხანგრძლივობა ასევე განსხვავებულია (ზოგადად 5-დან 20 წუთამდე). 

თქვენ უნდა გააგრძელოთ კვება მანამ, სანამ ბავშვი აქტიურად წოვს და ყლაპავს. თუ 

თქვენს პატარას მკერდზე ეძინება, შეგიძლიათ სცადოთ მისი შეფხილზება შემდეგი 

მეთოდების გამოყენებით: საფენის გამოცვლა, თავის, ზურგის, ხელისგულებისა და/ან 

ტერფების მსუბუქი მასაჟი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ წაახალისოთ ჩვილის კვება წოვის 

პროცესში მკერდის ხელით მსუბუქი შეკუმშვით.  ამ მიზნით ასევე რეკომენდებულია, 

კვების დასაწყისში აწარმოოთ ხსენის და/ან რძის მცირე პორციის გამოწველა და 

მიაწოდოთ ბავშვს კოვზის ან ფინჯანის გამოყენებით. ჩვილების უმეტესობა მიანიშნებს, 

კვების დასრულებაზე, როდესაც პირიდან აგდებენ ძუძუს, სახე და ხელები მოდუნებულია 

და აღარ გამოხატავენ შიმშილის ნიშნებს. 

პირველ დღეებში, როდესაც თქვენი რძის მოცულობა შედარებით მცირეა, შეგიძლიათ 

ყოველი კვების დროს ორივე ძუძუ შესთავაზოთ. მას შემდეგ, რაც რძის წარმოქმნა 

გაიზრდება, დარწმუნდით, რომ ბავშვმა ბოლომდე დაცალა ერთი ძუძუ, სანამ მეორეზე 

გადაინაცვლებს.  რძის ბოლო ე.წ „უკანა პორცია“ მდიდარია ცხიმით, ამიტომ თუ პატარა 

ბოლომდე არ ცლის ძუძუს  ის ვერ იღებს რძის ცხიმიან პორციას, ვერ კმაყოფილდება და 

წონაშიც არ იმატებს კარგად. სრულიად ნორმალურია, თუ ბავშვი ყოველთვის არ ითხოვს 

ორივე ძუძუთი კვებას. რეკომენდებულია კვების დაწყება მონაცვლეობით ხდებოდეს 

სხვადასხვა ძუძუდან.  

თავდაპირველად, ჩვილები არ განასხვავებენ დღეს და ღამეს და მათი კვების წესი 

უცვლელია დღე-ღამის განმავლობაში. თუმცა რამდენიმე კვირის შემდეგ, ისინი ხშირად 
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აწესებენ გრაფიკს, როდესაც ღამის ზოგიერთ მონაკვეთში გადაბმულად სამი ან ოთხი 

საათის განმავლობაში სძინავთ. ოთხი თვის ასაკში ბავშვს შეუძლია ღამით კვებებს 

შორის 6-8 საათიანი ინტერვალის დაცვა, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ 

სხვადასხვა ჩვილს ძილის განსხვავებული რეჟიმი შეიძლება ჰქონდეს. 

რძის ნაკადის შენარჩუნება - ძუძუთი კვების პერიოდში გამომუშავებული რძის 

რაოდენობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ხშირად და სრულად იცლება თქვენი 

სარძევე ჯირკვალი. ეს არის ბუნებრივი „მოთხოვნისა და მიწოდების სისტემა“, 

რომელშიც თქვენი სხეული ადაპტირდება თქვენი ბავშვის მოთხოვნილებების 

დასაკმაყოფილებლად. ამრიგად, თქვენ შეგიძლიათ ხელი შეუწყოთ რძის მარაგის 

შენარჩუნებას შემდეგი მოქმედებებით: 

 ხშირად კვებეთ ჩვილი და ეცადეთ, ყოველი კვების დროს ბავშვმა ერთი მკერდი მაინც 

ბოლომდე დაცალოს; 

 მომდევნო კვება დაიწყეთ მეორე ძუძუთი; 

 თუ აუცილებელია ბავშვთან დაშორება, გამოიწველეთ რძე ხელით ან გამოსაწველი 

ხელსაწყოთი და ბოლომდე დაცალეთ სარძევე ჯირკვალი;  

 არ მისცეთ თქვენს პატარას ხელოვნური ფორმულა, თუ თქვენი ექიმი არ გირჩევთ, რომ 

ეს სამედიცინო თვალსაზრისით აუცილებელია. თქვენი ბავშვის ფორმულით კვება არ 

გააუმჯობესებს მის ძილს და შეიძლება გამოიწვიოს დედის რძის ნაკლებობა 

 

ჩვილის მიერ რძის საკმარისი რაოდენობით მიღების ნიშნები - ყველაზე საიმედო 

ნიშანი იმისა, რომ თქვენი ბავშვი საკმარის რძეს იღებს, არის მისი წონის მატება. ექიმი 

შეამოწმებს ბავშვის წონას და გაცნობებთ, რამდენად შეესაბამება წონის ნამატი ნორმას. 

ჩვილები ჩვეულებრივ წონაში იკლებენ დაბადებიდან პირველ კვირაში, ხოლო ორი 

კვირის ასაკში როგორც წესი,  აღადგენენ დაბადების წონას.  

ბავშვის მიერ დედის რძის საკმარისი რაოდენობით მიღების სხვა ნიშნებს მიეკუთვნება: 

 ჩვილი იკვებება 24 საათში სულ მცირე, რვაჯერ; 

 მას აქვს მინიმუმ ერთი სველი საფენი დღეში მე-4-5 დღემდე და შემდეგ 6-8 სველი საფენი 

დღეში;  

 საკვების მიღების შემდეგ ბავშვი კმაყოფილი და მოდუნებული ჩანს; 

 კვების დროს ისმის ყლაპვის ხმა; 

 ძუძუთი კვება კომფორტულია ორივესთვის, დვრილის ტკივილის, გახეხვის ან 

მოჭყლეტის გარეშე. 

თუ თქვენ ან თქვენი ექიმი შეშფოთებულია, რომ თქვენი ბავშვი არ იღებს საკმარისი 

რაოდენობით რძეს, შეგიძლიათ სცადოთ თქვენი რძის მიწოდების გაზრდა შემდეგი 

მეთოდებით: 

 ხშირად კვებოთ ჩვილი, მინიმუმ 10-ჯერ 24 საათის განმავლობაში; 
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 ძუძუთი კვების შემდეგ ხელით ან გამოსაწველი ხელსაწყოთი გამოიწველოთ რძე, რაც 

თქვენს ორგანიზმს მისცემს „მეტი რძის“ გამომუშავების სტიმულს; 

 მიიღოთ რჩევა ძუძუთი კვების ტექნიკის შესახებ ექიმისგან ან სხვა სპეციალისტისგან, 

რომელსაც აქვს გამოცდილება ძუძუთი კვების საკითხებში. 

 

ძუძუთი კვების ტექნიკა  
 

მიუხედავად იმისა, რომ ძუძუთი კვება ბუნებრივი პროცესია, სრულიად ნორმალურია, 

რომ დასაწყისში თავი უხერხულად ან უცნაურად იგრძნოთ. ძალზე მნიშვნელოვანია 

ძირითადი პრინციპების გათვალისწინება, გავრცელებული პრობლემების 

გამკლავებისთვის მზადყოფნა და/ან საჭიროების შემთხვევაში დახმარების მოძიება.  

კომფორტი - ჩვილის ძუძუთი კვება შესაძლებელია განახორციელოთ სხვადასხვა 

პოზიციაში (სურათი 5). სწორი პოზიცია ნიშნავს, რომ თქვენ და თქვენი ბავშვი  თავს 

კომფორტულად გრძნობთ ძუძუთი კვების პროცესში. თქვენ ალბათ იპოვით ძუძუთი 

კვების საყვარელ პოზას, მაგრამ მნიშვნელოვანია სცადოთ სხვადასხვა პოზიცია, 

განსაკუთრებით თუ განიცდით რაიმე ტიპის დისკომფორტს ან თქვენს პატარას 

აღენიშნება პრობლემები კვების დროს. ძუძუთი კვების დროს მნიშვნელოვანია ბავშვი 

მთელი სხეულით იყოს მობრუნებული თქვენკენ, მისი მუცელი ეხებოდეს თქვენს 

მუცელს, თავი იყოს მკერდის გასწვრივ. აუცილებელია საყრდენი შეუქმნათ მის ზურგს და 

კისრისა და კეფის ქვედა ნაწილის  მიდამოს.   

დაეხმარეთ თქვენს პატარას ძუძუზე სწორ მოჭიდებაში - ძუძუთი კვების დროს 

მთავარია ჩვილის სწორი "მოჭიდება" ძუძუზე, ისე რომ მის პირის ღრუში დვრილთან 

ერთად მოთავსებული იყოს არეოლას 2-2,5 სმ. ბავშვის ზედა ტუჩთან არეოლას უფრო 

მეტი ნაწილი უნდა ჩანდეს, ვიდრე ქვედა ტუჩთან (არეოლა არის დვრილის ირგვლივ 

მუქი კანის უბანი). კომფორტული მოჭიდება იცავს დვრილებს დახეთქვისა და 

გაღიზინებისაგან და ხელს უწყობს რძის კარგი ნაკადის მიწოდებას. 

თქვენი პატარა  სწორად არის მოჭიდებული ძუძუზე, თუ (სურათი 6): 

 ძუძუთი კვების დროს თავს სრულიად კომფორტულად გრძნობთ. შეიძლება იგრძნოთ 

მოჭიმვა, ზეწოლა ან ჩხვლეტა (განსაკუთრებით კვების პირველ წუთში), მაგრამ არ უნდა 

იგრძნოთ დვრილის ტკივილი ან გაღიზიანება; 

 ბავშვის ნიკაპი მიბჯენილია ძუძუზე, ბავშვის პირის ღრუში დვრილთან ერთად 

მოთავსებულია არეოლას 2,5 სმ. ბავშვის ზედა ტუჩთან არეოლას უფრო მეტი ნაწილი 

უნდა ჩანდეს, ვიდრე ქვედა ტუჩთან; 

 ლოყები გამობერილია და არ მონაწილეობს წოვის აქტში, 1-2 წოვით აქტს მოყვება 

ყლაპვა, ხოლო ბავშვი კმაყოფილია, და მშვიდი.  

 თუ ლოყები ჩავარდნილია და მონაწილეობს წოვის აქტში, ისმის წკლაპუნი, ყლაპვა 

მოყვება 10-12 წოვით მოძრაობას;  ბავშვი უკმაყოფილოა და ტირის, ეს არასწორი 

მოჭიდების ნიშნებია. 
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 კვების შემდეგ თქვენი ძუძუს თავი ნორმალურად გამოიყურება, და ადგილი არა აქვს 

დვრილის გამრუდებას ან მოჭყლეტას (სურათი 7). 

 

მოჭიდების რეგულირება - თუ ძუძუთი კვების დროს გრძნობთ დვრილის ტკივილს, 

აღნიშნულის მიზეზი სავარაუდოდ ძუძუს თავის მოჭყლეტაა. ეს გაართულებს თქვენი 

პატარასთვის რძის სათანადო მიწოდებას. 

ნებისმიერ დროს, როცა იგრძნობთ დვრილის ტკივილს, მნიშვნელოვანია 

დაუყოვნებლივ დაარეგულიროთ ბავშვის მოჭიდება ძუძუზე, რათა დაიცვათ ძუძუს 

თავები და უზრუნველყოთ რძის ადეკვატური ნაკადი. მოჭიდების დარეგულირების 

მიზნით რეკომენდებულია:  

 ფრთხილად დაარღვიოთ მტკივნეული მოჭიდება ბავშვის პირში თითის ჩადებით და 

წოვის შეწყვეტით;  

 დაეხმაროთ ჩვილს უკეთესად მოჭიდებაში (სურათი 6). შეეცადეთ მიიყვანოთ ჩვილი 

ძუძუსთან ქვემოდან. 

 ხელი შეუწყოთ ბავშვის მიერ პირის ფართო გაღებას დვრილით ტუჩების გაღიზიანების 

საშუალებით და ძუძუს ძებნის რეფლექსის გამოწვევით.   

 როდესაც ბავშვი ფართოდ გააღებს პირს, მიუახლოვოთ დვრილს ისე, რომ ბავშვმა 

კარგად ჩაიდოს ძუძუ პირში - ჩვილი უნდა მიიყვანოთ ძუძუსთან და არა ძუძუ ჩვილთან.    

 

წოვა და ყლაპვა - როდესაც თქვენი პატარას ძუძუთი კვების ტექნიკა სწორია,  

ჩვეულებრივ გესმით ყლაპვის ხმიანობა.  ძუძუთი კვების პირველი რამდენიმე დღის 

განმავლობაში, ყლაპვის ხმა შეიძლება იშვიათად გესმოდეთ, მაგალითად,  ყოველი სამი 

ან ოთხი წოვითი მოძრაობის შემდეგ.  რაც დრო გადის და თქვენი ბავშვი მეტ რძეს 

ღებულობს, ჩვილი იწყებს უფრო ხშირ ყლაპვას, იმგვარად, რომ ცალკეულ ხანგრძლივ 

წოვით მოძრაობას მოყვება ყლაპვა, რამდენიმე თანმიმდევრული წოვა-ყლაპვით 

მოძრაობასთან ერთად.  ჩვილები ტიპიურ შემთხვევებში კვებას იწყებენ მცირე 

ამპლიტუდიანი წოვითი მოძრაობებით ყლაპვის გარეშე, რაც ასტიმულირებს დედის 

რძის გამოთავისუფლების რეფლექსს. 

  

დედის რძის კვებითი ღირებულება 
 

დედის რძე თქვენი ბავშვის კვების საუკეთესო წყაროა. ის კომპლექსური შემადგენლობის 

სითხეა, რომელიც ათასობით ნივთიერებასა და უჯრედულ კომპონენტს შეიცავს. 

ჩვილების უმეტესობას 6 თვის ასაკამდე არ სჭირდება დამატებით წყალი, ხელოვნური 

ფორმულა ან სხვა საკვები. გაითვალისწინეთ, რომ ხელოვნური ფორმულის ან სხვა 

საკვების მიცემამ შესაძლოა შეამციროს დედის რძის მიწოდება. 
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ამის მიუხედავად, გარკვეულ შემთხვევებში ჩვილს შეიძლება დასჭირდეს ვიტამინის ან 

მინერალური ნივთიერებების დამატება. ექიმი გირჩევთ, სჭირდება თუ არა თქვენს 

პატარას რაიმე დანამატი, თუმცა, ქვემოთ მოცემულია ზოგადი რეკომენდაციები: 

D ვიტამინი - ჩვილების უმეტესობას სჭირდება დამატებითი ვიტამინი D ძვლების 

ნორმალური ზრდის უზრუნველსაყოფად. ჩვილებში D ვიტამინის დეფიციტმა შეიძლება 

გამოიწვიოს რაქიტი. ეს არის მდგომარეობა, რომლის დროსაც ბავშვის ძვლები რბილი 

და მყიფეა, და ადვილად დეფორმირდება. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ თქვენი 

ბავშვი იღებს საკმარის D ვიტამინს, თქვენ უნდა მისცეთ მას 400 საერთაშორისო 

ერთეული (10 მიკროგრამი) ვიტამინი D ყოველდღე, დაბადებიდან მალევე. ბავშვისთვის 

D ვიტამინის წვეთების მიცემა რეკომენდებული და ყველაზე გავრცელებული მიდგომაა, 

ალტერნატივის სახით შესაძლებელია ექიმმა D ვიტამინის მაღალი დოზა დაუნიშნოს 

მეძუძურ დედას (დაახლოებით 6000 საერთაშორისო ერთეული [150 მიკროგრამი]) 

ყოველდღე. თუ გაინტერესებთ ეს ვარიანტი, პირველ რიგში გაესაუბრეთ თქვენს ექიმს.  

D ვიტამინი ასევე შეიძლება გამომუშავდეს კანში მზის სხივების ზემოქმედების შედეგად. 

პირველ წელს ჩვილები ხშირად არ იღებენ საკმარის D ვიტამინს მზისგან, 

განსაკუთრებით თუ მათ მუქი ფერის კანი აქვთ, დროის უმეტეს ნაწილს ატარებენ 

შენობაში, ატარებენ ტანსაცმელს ან მზისგან დამცავ საშუალებებს მზის დამწვრობისგან 

დასაცავად. ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ ამ ასაკში პატარას მაღალი აქვს 

პირდაპირის მზის სხივების ზემოქმედებით დამწვრობის განვითარების რისკი და 

ამიტომ ეს მეთოდი ნაკლებად გამოსაყენებელია.   

ვიტამინი B12 - თუ თქვენ მიჰყვებით ვეგანურ ან ლაქტოვეგეტარიანულ დიეტას (ანუ, თუ 

არ ჭამთ ხორცს ან კვერცხს) და არ იღებთ B12 ვიტამინს, თქვენ უნდა მისცეთ პატარას 

მულტივიტამინური დანამატი, რომელიც შეიცავს ვიტამინ B12-ს. B12 ვიტამინის 

დეფიციტმა შეიძლება გამოიწვიოს ანემია, ბავშვის განვითარების შეფერხება და 

სერიოზული ნევროლოგიური პრობლემები. 

რკინა - დედის რძე საკმარის რკინას აწვდის ბავშვს სიცოცხლის პირველი რამდენიმე 

თვის განმავლობაში. ოთხი თვის შემდეგ გარკვეულ შემთხვევებში ჩვილს შეიძლება 

დასჭირდეს დამატებითი რკინა. ესაუბრეთ თქვენს ექიმს რამდენად სჭირდება თქვენს 

პატარას რკინის დამატება. 

ზოგიერთ ბავშვს შეიძლება დასჭირდეს სხვა დანამატები, მათ შორის დღენაკლულ 

ჩვილებს ან/და ღვიძლის, თირკმელების ან საჭმლის მომნელებელი პრობლემების 

მქონე ბავშვებს. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასეთ ბავშვებს 

დედის რძის გარდა, შეიძლება დასჭირდეთ დამატებითი საკვები ნივთიერებები 

(კალორიები, ცილები, კალციუმი, ფოსფორი და ვიტამინები). თუ თქვენს პატარას  

მსგავსი სამედიცინო მდგომარეობა აქვს, გაესაუბრეთ ექიმს, რამდენად სჭირდება ბავშვს 

რაიმე დანამატის მიღება. 
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ხშირად დასმული კითხვები ძუძუთი კვების შესახებ 

 

როგორ მოვიქცე ძუძუს თავების ტკივილის შემთხვევაში?  — ძუძუთი კვების დროს 

ძუძუს თავის ტკივილი, ჩვეულებრივ, გამოწვეულია არასწორი მოჭიდებით. ასეთ დროს 

თქვენ შეძლებთ პრობლემის გამოსწორებას ჩვილის არასწორი მოჭიდების დარღვევით 

ყოველ ჯერზე, როცა ტკივილს იგრძნობთ და ხელახალი სწორი მოჭიდების 

უზრუნველყოფით.  

იშვიათად ძუძუს თავის ტკივილი შესაძლოა სხვა მიზეზით იყოს გამოწვეული. თუ ბავშვის 

პოზიციისა და მოჭიდების კორექციიის შემდეგ თავს მაინც არაკომფორტულად 

იგრძნობთ, რეკომენდებულია მიმართოთ სამედიცინო პროფესიონალს, რომელიც 

გამოცდილია ძუძუთი კვების საკითხებში. ის დაგეხმარებათ პრობლემის მოგავრებასა და 

სწორად მართვაში. 

უნდა შევთავაზო თუ არა ჩემს პატარას სატყუარა? - ძუძუთი კვების პირველი 

რამდენიმე კვირის განმავლობაში, უმჯობესია არ მისცეთ თქვენს პატარას სატყუარა. 

სატყუარის თავიდან აცილებით შესაძლებელია ძუძუთი კვების ჯანსაღი პრაქტიკის 

ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. მას შემდეგ, რაც თქვენი პატარა ისწავლის სწორ 

მოჭიდებას და მოხდება რძის სათანადო რაოდენობით მიწოდება, შესაძლებელია 

მისთვის სატყუარას შეთავაზება ძილის წინ.  ეს ჩვეულებრივ, დაბადებიდან ორ-ოთხ 

კვირაშია შესაძლებელი. ძილისთვის სატყუარას გამოყენებამ შესაძლოა შეამციროს 

ჩვილის უეცარი სიკვდილის სინდრომის (SIDS) რისკი, თუმცა ეს ბოლომდე 

დადასტურებული არ არის. 

მჭირდება თუ არა დიეტის დაცვა ძუძუთი კვების დროს? - იმისთვის, რომ თქვენმა 

ორგანიზმმა კარგი რძე გამოიმუშაოს, არ არის აუცილებელი თქვენი კვება იყოს 

სრულყოფილი. ეცადეთ იკვებოთ სწორად და ჯანსაღად და დარწმუნდეთ, რომ იღებთ 

საკმარის საკვებ ნივთიერებებს და კალორიებს, მაგრამ კვებაზე ზედმეტად 

ნერვიულობასაც არ გირჩევთ. მეძუძური ქალისთვის არ არის რეკომენდებული 

ალკოჰოლის მიღება, რადგანაც ის გადადის დედის რძეში და შესაძლებელია საზიანოდ 

იმოქმედოს ბავშვზე, ასევე არ არის რეკომენდებული სანელებლებით ზედმეტად 

შეზავებული საკვები, რადგანაც ამან შესაძლოა სუნი და გემო შეუცვალოს რძეს, რაც 

ბავშვის მიერ ძუძუზე უარის მიზეზი გახდეს. 

რა უნდა ვიცოდე მედიკამენტების მიღებაზე ძუძუთი კვების დროს? - მედიკამენტების 

უმეტესობა თავსებადია ძუძუთი კვებასთან, მაგრამ რაიმე ახალი მედიკამენტის                  

(რეცეპტით ან ურეცეპტოდ), მცერეული პრეპარატის ან/და დანამატის მიღებამდე უნდა 

მიმართოთ ექიმს. თუ გაქვთ შეკითხვები კონკრეტულ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, 

აუცილებელია კონსულტაცია სამედიცინო პროფესიონალთან.  

დამჭირდება რძის ხელით ან გამოსაწველი ხელსაწყოთი გამოწველა? — მეძუძური 

ქალების უმეტესობა პერიოდულად მიმართავს რძის ხელით ან გამოსაწველი 

ხელსაწყოთი გამოწველას. რძის გამოწველა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ 



12 
 

ბავშვთან დაშორებას აპირებთ. ეს მნიშველოვანია რძის გამომუშავების სტიმულაციისა 

და ძუძუთი კვების გაგრძელებისთვის სამსახურში ან სასწავლებელში დაბრუნების 

შემდეგ.  

ძუძუთი კვების პირველი რამდენიმე დღის განმავლობაში, გამოწველისას 

შესაძლებელია საერთოდ ვერ მოახერხოთ რძის მიღება ან გამოწველილი რძის 

რაოდენობა იყოს უმნიშვნელო. ამის მიუხედავად, გამოწველის პროცესი მაინც 

ასტიმულირებს რძის პროდუქციას. რძის პროდუქციის ყველაზე ძლიერი სტიმული 

ბავშვის მიერ ძუძუს წოვის პროცესი ან ხელით/გამოსაწველი ხელსაწყოთი გამოწველაა 

იმ შემთხვევაშიც კი, როცა სარძევე ჯირკვალი დაცლილია.   

დაბადებიდან პირველი რამდენიმე დღის განმავლობაში, ხელით გამოწველა შეიძლება 

ხსენის („პირველი რძის“) მიღების ყველაზე ეფექტური საშუალება იყოს  (სურათი 8). 

შემდგომში ელექტროგამოსაწველი ხელსაწყო სავარაუდოდ, რძის გამოწველის ყველაზე 

ეფექტური მეთოდი იქნება. თქვენ უნდა შეარჩიოთ ისეთი ხელსაწყო, რომელიც 

შეესაბამება თქვენს საჭიროებებს და დარწმუნდეთ, რომ ის კარგად მორგებულია, რათა 

გამოწველის პროცესი ეფექტური და კომფორტული იყოს.  

რა უნდა ვიცოდე ძუძუთი კვებასა და უსაფრთხო ძილის პრაქტიკასთან 
დაკავშირებით? — ძუძუთი კვება ამცირებს ჩვილის უეცარის სიკვდილის სინდრომის 
(SIDS) რისკს, ისევე როგორც ბავშვი ძილი ზურგზე. როგორც ცნობილია, SIDS, რომელსაც 
წარსულში ჩვილის აკვანში სიკვდილის სახელითაც მოიხსენიებდნენ, განიმარტება, 
როგორც 1 წელზე ნაკლები ასაკის ჩვილის უეცარი სიკვდილი, რომლის მიზეზიც 
აუხსნელი რჩება შემთხვევის დეტალური შესწავლის შემდეგაც.  SIDS-ის 
რისკფაქტორებია: 
* დედისმხრივი: 
 ახალგაზრდა ასაკი 
 თამბაქოს წევა 
 მშობიარობამდე ზრუნვის არარსებობა 

* ჩვილსა და გარემოსთან დაკავშირებული: 
 დღენაკლულობა და/ან დაბადებისას მცირე წონა 
 მუცელზე ძილი 
 ოთახის ზედმეტად მაღალი ტემპერატურა  
 ძილი რბილ ზედაპირზე და/ან საწოლის აქსესუარები, როგორიცაა საბანი და 

ბალიშები  
 მშობლებთან ერთ საწოლში ძილი. 

იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ჩვილის უეცარი სიკვდილის სინდრომი, დედას და 

ბავშვს უნდა ეძინოთ ერთ ოთახში, მაგრამ არა ერთ საწოლში, ბავშვი ძილის დროს 

ყოველთვის უნდა იწვეს ზურგზე, გვერდზე მიტრიალებული თავით. იმის გამო, რომ 

მშობიარობიდან პირველი კვირების განმავლობაში მშობელი ხშირად გადაღლილია 

ბავშვის მოვლის საკითხებით, არცთუ იშვიათია, როცა დედას ეძინება ჩვილის კვების 

დროს. ამიტომ, თუ არსებობს დედის ჩაძინების რისკი, ბავშვის კვება უნდა 

განხორციელდეს მწოლიარე მდგომარეობაში მოზრდილის მყარ ზედაპირიან საწოლზე 
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ბალიშებისა და საბნის გარეშე, ხოლო ჩვილი კვების დასრულების შემდეგ უნდა 

ჩააწვინონ ბავშვის კალათაში ან საწოლში.  

სხვა კითხვები — შეიძლება გქონდეთ სხვა კითხვები ძუძუთი კვებასთან დაკავშირებით. 

დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს.  თქვენი ჯანდაცვის 

პროვაიდერი/ექიმი არის ინფორმაციის საუკეთესო წყარო თქვენს სამედიცინო 

საკითხებთან დაკავშირებული რჩევების მიღებისთვის. 

 

სურათი 1 

დაბადების შემდეგ ძუძუთი კვების დაწყება კანი კანთან კონტაქტით 

 

თუ ეს შესაძლებელია, მშობიარობიდან პირველი რამდენიმე საათის განმავლობაში 

უნდა დაიწყოთ ძუძუთი კვება. ეს ჩვეულებრივ ხდება სამშობიარო ოთახში, როგორც "კანი 

კანთან კონტაქტის" ნაწილი ბავშვის დაბადებისთანავე. ჩვილების უმეტესობა 

ინსტინქტურად პოულობს ძუძუს და იწყებს წოვას, რაც ეხმარება მას კვების პრაქტიკის 

ჩამოყალიბებასა და ხსენის მიღებაში, რომელიც მდიდარია საკვები ნივთიერებებით და  

მნიშვნელოვანია ჩვილის იმუნური დაცვის თვალსაზრისითაც. 
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სურათი  2  

ახალშობილის ძუძუთი კვება გვერდზე მწოლიარე მდგომარეობაში  

 

 

 

 

გვერდზე წოლა საშუალებას გაძლევთ კვებოთ ბავშვი მწოლიარე მდგომარეობაში. თქვენ 

უნდა გამოიყენოთ ეს პოზიცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წევხართ მყარი ზედაპირის 

მქონე საწოლში,  ბალიშების ან სხვა რბილი საგნების გარეშე. არ უნდა გამოიყენოთ ეს 

პოზიცია რბილ მატრასზე, დივანზე ან სავარძელზე წოლისას, რადგანაც ეს ზედაპირები 

არ არის უსაფრთხო ჩვილისთვის თქვენი ჩაძინების შემთხვევაში. კვების შემდეგ ბავშვს 

არ მისცეთ საშუალება დაიძინოს თქვენს საწოლზე. დასაძინებლად ყოველთვის 

ჩააწვინეთ ჩვილი ცალკე კალათაში ან ბავშვის საწოლში. 
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სურათი  3 

ახალშობილის ძუძუთი კვება რაგბის ბურთის პოზიციაში  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რაგბის ბურთის პოზიციის დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბალიში. ეს პოზიცია კარგია 

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ერთდროულად კვებავთ ძუძუთი ტუპებს, ასევე საკეისრო 

კვეთის შემთხვევაში, რადგანაც ბავშვის სხეული არ ეხება ოპერაციის შემდგომ ნაწიბურს, 

რაც თავიდან აგაცილებთ აღნიშნულთან დაკავშირებულ ტკივილს. 
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სურათი  4 

ახალშობილის ძუძუთი კვება აკვნის პოზიციაში  

 

აკვნის პოზიცია ძუძუთი კვების ყველაზე გავრცელებული პოზიციაა, თუმცა ეს შესაძლოა, 

არაკომფორტული იყოს საკეისრო კვეთის შემდეგ, რადგანაც ბავშვის მუცელი მჭიდროდ 

ეკვრის თქვენს სხეულს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ოპერაციის შემდგომი ნაწიბურის 

ტრავმირება. აკვნის პოზიციის დროს თავი უნდა იგრძნოთ მაქსიმალურად 

მოხერხებულად, კომფორტულად, დაძაბულობის გარეშე, კვების დროს ბავშვი მთელი 

სხეულით უნდა ეკვროდეს თქვენს სხეულს, მთელი სხეულით (და არა მარტო სახით)  

უნდა იყოს თქვენსკენ მიბრუნებული, ისე რომ ხედავდეს თქვენს სახეს და თვალებს. 

კვების პროცესში არ უნდა გრძნობდეთ დისკომფორტს. 
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ცხრილი 1. რჩევები ძუძუთი კვების ადრეულ ეტაპებზე დაღლილობის დასაძლევად 

 

დაგეგმვა და თავის მოვლა 
 

 შეძლებისდაგვარად დაგეგმეთ ძილი/ჩათვლემა  და დასვენება დღის 
განმავლობაში, რათა აინაზღაუროთ ღამით შეწყვეტილი ძილი.  

 სახლში მოაწყეთ ე.წ. "კვების სადგურები", სადაც მომარაგებული გექნებათ ბავშვის 
კვებისთვის აუცილებელი ინვენტარი. ამაში უნდა შედიოდეს საფენის 
გამოსაცვლელი მასალა, ისევე როგორც ყველაფერი, რაც შეიძლება დაგჭირდეთ 
ძუძუთი კვების დროს, მაგალითად წყალი, საჭმელი, სასუსნავი, საკითხავი 
ლიტერატურა ან მუსიკა. ამით ყოველი ძუძუთი კვება უფრო ადვილი და 
კომფორტული იქნება. 

 ეცადეთ, ზედმეტად არ დაიტვირთოთ. უპირატესობა მიანიჭეთ აქტივობებს, 
რომლებიც თავს კარგად გაგრძნობინებთ. ეს შეიძლება მოიცავდეს ოჯახთან ან 
მეგობრებთან საუბარს, გარეთ გასვლას ან შხაპის ან აბაზანის მიღებას. 

კვების ტექნიკა 
 

 კვებეთ  ბავშვი ყოველთვის, როდესაც ის ამჟღავნებს შიმშილის ნიშნებს და არა 
საათობრივი რეჟიმის მიხედვით. ამ პრაქტიკას „მოთხოვნილებისამებრ კვება“ 
ეწოდება. ჩვილები ხშირად საკვებს  რამდენჯერმე თხოულობენ ხანმოკლე 
პერიოდის განმავლობაში, რასაც მოჰყვება უფრო ხანგრძლივი ძილის პერიოდი, და 
ეს სრულიად ნორმალურია, რადგანაც ჩვილი სულ მცირე,  8-ჯერ უნდა იკვებებოდეს 
24 საათის განმავლობაში. 

 ყოველი კვების დროს წაახალისეთ ბავშვი ჭამოს მანამ, სანამ  სრულფასოვანად 
დანაყრებული და კმაყოფილი არ იქნება. ეს ჯობია, ვიდრე ხანმოკლე „წახემსება“. 
ხელებისა და სხეულის მოდუნება და კვების მიმართ ინტერესის გაქრობა 
მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვილი დანაყრებული და კმაყოფილია.  

 თუ ბავშვს ეძინება კვების დროს, ეცადეთ გამოაფხიზლოთ სხვადასხვა 
მეთოდებით, როგორიცაა საფენის გამოცვლა, თავის, ზურგის, ხელისგულებისა 
და/ან ტერფების მსუბუქი მასაჟი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ წაახალისოთ ჩვილის 
კვება წოვის პროცესში მკერდის ხელით მსუბუქი შეკუმშვით.  ამ მიზნით ასევე 
რეკომენდებულია, კვების დასაწყისში აწარმოოთ ხსენის და/ან რძის მცირე 
პორციის გამოწველა და მიაწოდოთ ბავშვს კოვზის ან ფინჯანის გამოყენებით. ეს 
წაახალისებს მას იყოს ფხიზლად და საკმარისად მიიღოს რძე. ამ გზით 
შესაძლებელი იქნება თუნდაც ერთი სარძევე ჯირკვლის ბოლომდე დაცლა, რაც 
ხელს შეუწყობს რძის ნაკადის შენარჩუნებას. 

 კვების დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტექნიკა, რაც დაეხმარება ბავშვს მეტი რძის 
მიღებაში, მაგალითად, მკერდის ნაზი მასაჟი რძის გამოყოფის 
სტიმულირებისთვის. ამ გზით ხელს შეუწყობთ ჩვილის სრულფასოვან კვებას და 
შედეგად - მოდევნო კვებამდე შედარებით ხანგრძლივი ძილის პერიოდს.   ასევე 
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შეგიძლიათ კვების დასრულების შემდეგ გამოიწველოთ რძე ხელით, რძის მეტი 
რაოდენობით პროდუქციის სტიმულირებისათვის. 

პარტნიორისა და სხვების მხარდაჭერა 
 

 სთხოვეთ თქვენს პარტნიორს, ოჯახის წევრებს და მეგობრებს დახმარება 
საყოფაცხოვრებო მოვალეობების შესრულებასა და ბავშვის მოვლაში. 
გადაუნაწილეთ კონკრეტული მოვალეობები, რათა მათ ზუსტად იცოდნენ, როგორ 
შეძლებენ თქვენს დახმარებას 

ემოციური მხარდაჭერა 
 

 როგორც დედა, თქვენ ახალ  ამპლუაში იმყოფებით  და  სრულიად ნორმალურია, 
რომ გიწევთ ადაპტაციის პერიოდის გავლა. 

 სირთულის, დაღლილობისა და გადატვირთულობის შეგრძნება ძალიან ხშირი და 
ნორმალურია, განსაკუთრებით დაბადებიდან პირველ დღეებსა და კვირებში. 
ახალშობილზე ზრუნვა დამღლელია, მაგრამ ამავე დრო გასაოცარი და სასიამოვნო  
და ეს პროცესი თანდათანობით უფრო ადვილი ხდება.  

 თუ პირველი რამდენიმე კვირის შემდეგ თავს უკეთ არ იგრძნობთ, განიხილეთ  
პრობლემები თქვენს ექიმთან. ბევრ ქალს აღენიშნება გუნება-განწყობის 
ცვლილება და/ან შფოთვა მშობიარობიდან პირველი რამდენიმე კვირისა და თვის 
განმავლობაში და მნიშვნელოვანია დახმარებისთვის მიმართოთ ექიმს. თუ 
მართლა გიჭირთ ან ფიქრობთ, რომ დეპრესიული ხართ, სასწრაფოდ მიმართეთ 
სამედიცინო დაწესებულებას.  

 

სურათი 5 კომფორტული პოზიციები ძუძუთი კვებისათვის  
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ნახატებზე გამოსახულია ძუძუთი კვების 

სხვადასხვა პოზიცია. ნებისმიერ 

პოზიციაში დედა უნდა იყოს 

მაქსიმალურად მოხერხებულად, 

კომფორტულად, დაძაბულობის გარეშე, 

კვების დროს ბავშვი მთელი სხეულით 

უნდა ეკვროდეს დედას, მთელი 

სხეულით (და არა მარტო სახით)  უნდა 

იყოს მისკენ მიბრუნებული, ისე რომ 

ხედავდეს დედის სახეს და თვალებს. 

ჩვილის მუცელი უნდა ეხებოდეს დედის 

მუცელს,  კვების პროცესში დედა არ უნდა 

გრძნობდეს დისკომფორტს. 
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მოჭიდება   (სურათი 6) 

       
 

ძუძუზე სწორი მოჭიდება ხასიათდება შემდეგი თავისებურებებით: 

 ბავშვის ნიკაპი მიბჯენილია ძუძუზე, ბავშვის პირის ღრუში დვრილთან ერთად 

მოთავსებულია არეოლას 2,5 სმ. ბავშვის ზედა ტუჩთან არეოლას უფრო მეტი 

ნაწილი უნდა ჩანდეს, ვიდრე ქვედა ტუჩთან (არეოლა დვრილის ირგვლივ მუქი 

კანის რგოლია) 

 ლოყები გამობერილია და არ მონაწილეობს წოვის აქტში, 1-2 წოვით აქტს მოყვება 

ყლაპვა, ხოლო ბავშვი კმაყოფილია, და მშვიდი.  
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 თუ ლოყები ჩავარდნილია და მონაწილეობს წოვის აქტში, ისმის წკლაპუნი, 

ყლაპვა მოყვება 10-12 წოვით მოძრაობას;  ბავშვი უკმაყოფილოა და ტირის, ეს 

არასწორი მოჭიდების ნიშნებია. 

 თქვენ და თქვენი ბავშვი სრულიად კომფორტულად გრძნობთ თავს ძუძუთი 

კვების დროს. შეიძლება იგრძნოთ მოჭიმვა და ზეწოლა, მაგრამ არ იგრძნოთ 

ძუძუს თავის წვა ან ტკივილი. 

 

სურათი 7. ძუძუს თავის მდგომარეობა კვების შემდეგ 

 

 

 

როდესაც თქვენი ბავშვი სათანადოდ არის მოჭიდებული ძუძუზე,  ძუძუთი კვება უნდა 

იყოს კომფორტული, ხოლო ძუძუს თავი არ იყოს მოჭყლეტილი ან გამრუდებული. ძუძუს 

თავის კომპრესიამ შეიძლება გამოიწვიოს ტკივილი და დაზიანება, რაც ართულებს 

თქვენი პატარასთვის რძის მიღებას. 
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სურათი 8. რძის ხელით  გამოწველვა  

 

 

 

 

დაიჭირეთ ხელი C-ის ფორმაში, ცერი ზევით. ნაზად დააჭირეთ ცერა თითი მკერდზე. 

შემდეგ დააწექით ცერით და თითებით ძუძუს დვრილის მიმართულებით. რძე უნდა 

წამოვიდეს ძუძუს თავიდან. გააგრძელეთ ასე, ამოძრავეთ  ხელი მთელ მკერდზე.  

 

დამატებითი კვება - ყველა ჩვილს, რომელიც იმყოფება ძუძუთი კვებაზე, 6 თვის 

ასაკიდან აუცილებელია დაემატოს ნახევრად მყარი დამატებითი საკვები. ვინაიდან 

მოცმეული ასაკიდან მხოლოდ დედის რძე არ არის საკმარისი ბავშვის მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებლად.  
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ბავშვისთვის ნახევრადმყარი და მყარი საკვების დამატება  

6 თვიდან მნიშვნელოვანია დამატებითი კვების დაწყება, ვინაიდან 6 თვის შემდეგ 
მხოლოდ დედის რძე ან რძის შემცვლელი ხელოვნური საკვები არ არის საკმარისი 
ბავშვის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ამიტომ საჭიროა დამატებითი 
საკვების სახით ნახევრად მყარი საკვების (ფაფა, ხორცის, ბოსტნეულის პიურე, 
ხილფაფა) მიწოდება. თუმცა ამასთან ერთად დედის რძე (ძუძუთი კვების დროს) ან 
ხელოვნური ფორმულა (ხელოვნური კვებისას) უნდა გაგრძელეს. 

როდის უნდა დაიწყოს ბავშვმა ნახევრად მყარი და მყარი საკვების მიღება?  

განვითარების ნიშანსვეტები 
 
მყარი და ნახევრადმყარი საკვების დამატების დრო დამოკიდებულია არა მხოლოდ 
ბავშვის ასაკზე, არამედ მის უნარებზე, როგორიცაა ჯდომა, თავის დაჭერა და 
განვითარების სხვა ნიშანსვეტების მიღწევა. 
აუცილებელია თქვენს შვილს ჰქონდეს შემდეგი უნარები: 

 იჯდეს დახმარებით 

 კარგად ეჭიროს თავი და კისერი 

 მუცელზე წოლისას იწეოდეს  გამართულ იდაყვებზე  

 ამჟღავნებდეს დამატებითი კვების სხვადასხვა ტექსტურის გასინჯვის მზაობის 
ნიშნებს, რაზეც მეტყველებს ბავშვის მიერ ხელებისა და სათამაშოების პირში 
ჩადება; 

 წინ იხრებოდეს და აღებდეს პირს საკვებით დაინტერესების შემთხვევაში, ხოლო 
თუ საკვებით არ არის დაინტერესებული ან მშიერი არ არის, აბრუნებდეს თავს 
საკვებისგან.   

სანამ ბავშვისთვის დასაშვები იქნება ხელში დასაჭერი მყარი საკვების მიღება, 
აუცილებელია მას დამატებით განუვითარდეს შემდეგი უნარები: 

 8-10 თვის ასაკისთვის ჩვილებს უვითარდებათ უნარები, რომლებიც აუცილებელია 
მყარი საკვების დამოუკიდებლად მიღებისთვის (შეუძლია დამოუკიდებლად 
ჯდომა, საკვების ხელში აღება და გაშვება, ღეჭვა კბილების არქონის შემთხვევაშიც 
კი და ყლაპვა). 

 12 თვის ასაკისთვის უმჯობესდება ბავშვის ნატიფი მოძრაობის უნარები, რაც მას 
აძლევს საშუალებას საკვების ნაჭრები აიღოს და დაიჭიროს ორი თითით. 

 
რატომ უნდა მოვიცადოთ მყარი და ნახევრადმყარი საკვების დამატებამდე?  
 
მყარი და ნახევრად მყარი საკვების დამატება 4-6 თვის ასაკამდე არ ხასიათდება 
სარგებელით და პირიქით, შეიძლება ზიანიც გამოიწვიოს. მიზეზები, რის გამოც 
ექსპერტები გვირჩევენ მყარი და ნახევრადმყარი საკვების ბავშვისთვის მიცემის 
გადავადებას, შემდეგია: 
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 4-6 თვის ასაკამდე ბავშვისთვის მყარი და ნახევრადმყარი საკვების მიცემას 
შესაძლოა მოყვეს კალორიებისა და საკვები ნივთიერებების არაადეკვატური 
რაოდენობის მიღება.    

 ადრეული ასაკის ჩვილებს არ გააჩნიათ შესაბამისი უნარები მყარი და 
ნახევრადმყარი საკვების უსაფრთხო გადაყლაპვის მიზნით, რასაც შეიძლება 
მოყვეს ასპირაციის (საკვების/სითხის ნაწილაკების ფილტვებში მოხვედრის) რისკი. 

 ჩვილს გააჩნია რეფლექსი, რომელსაც გადმოგდების რეფლექსი ეწოდება და რის 
გამოც ის ენით აგდებს ნებისმიერ ნახევრადმყარ საკვებს, რომელიც ხვდება მის 
პირის ღრუში, შესაბამისად, გადმოგდების რეფლექსის მქონე ბავშვის კოვზით 
კვების მცდელობა წარუმატებელი იქნება. 

 6 თვისთვის ხდება ბავშვის თირკმლების მომწიფება, რის გამოც მათ 
სრულფასოვნად შეუძლიათ ნივთიერებათა ცვლის შედგად წარმოქმნილი 
ნარჩენების გამოდევნა, ამიტომ 6 თვემდე არ არის მიზანშეწონილი დამატებითი 
კვების დაწყება. დამატებითი კვების ადრეული დაწყებისას ჩვილის მოუმწიფებელი 
თირკმელებით გაძნელებულია ჭარბი ცხოველური ცილის დაშლის პროდუქტების 
გამოყოფა. 

დამატებითი საკვების დაგვიანებული დაწყება ხელს უშლის საღეჭი კუნთების 
სრულფასოვან ჩამოყალიბებას და იწვევს: ბავშვის ზრდის შესაძლო შეფერხებას საკვები 
ნივთიერებების დეფიციტის განვითარების გამო, საკვების გემოს და სტრუქტურის 
აღქმის უნარის შეფერხებას, მყარი და ნახევრადმყარი საკვების გასინჯვის 
დაბრკოლებას. 

სიფრთხილის ზომები მყარი და ნახევრადმყარი საკვების დამატებისას  

საკვები, რომელსაც უნდა მოვერდიოთ 
 
გარკვეული საკვების მიცემა არ არის რეკომენდებული  თვემდე ბავშვისთვის.  ასეთია 
ძროხის რძე, თაფლი, 3-4 წლამდე არ არის რეკომენდებული მყარი მრგვალი საკვების 
მიცემა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს დახრჩობა (მაგალითად, თხილი, ყურძენი, მაგარი 
სტაფილო ან კანფეტი). 
ძროხის რძე არ არის რეკომენდებული, რადგანაც ის არ შეიცავს სათანადო რაოდენობით 
რკინას; 
თაფლი არ არის რეკომენდებული, რადგანაც წლამდე ასაკში არსებობს ბოტულიზმის 
განვითარების რისკი.   
 

საკვებისმიერ ალერგიასთან დაკავშირებული საკითხები 

 
რომელ ბავშვებს აღენიშნებათ საკვებისმიერი ალერგიის მომატებული რისკი?  
 
მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს საყოველთაო შეთანხმება საკვებისმიერი 
ალერგიის მაღალი რისკის ჩვილებთან დაკავშირებით, ალერგიის ექსპერტების სამუშაო 
ჯგუფის მიერ შემუშავებულია რისკის შეფასების სისტემა, რომელიც მოიცავს ჩვილების 
ხუთ კატეგორიას რისკის მატების შესაბამისად:   
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 ჩვილები საერთო მოსახლეობიდან (ყველაზე დაბალი რისკი);  დადგენილი რისკ 
ფაქტორების არმქონე ზოგიერთ ჩვილს შესაძლოა განუვითარდეს საკვებისმიერი 
ალერგია, მაგრამ აღნიშნული რისკი დაბალია;  

 ჩვილები, რომელთა მშობელსაც აღენიშნება ალერგიული დაავადება; 

 ჩვილები მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის ეკზემით (კანის ალერგიული დაავადებით) 

 ჩვილები დადგენილი საკვებისმიერი ალერგიით; 

 ჩვილები მძიმე ეკზემით (ყველაზე მაღალი რისკი). 
 
რისკის გრადიენტის შეფასების აღნიშნული სისტემა დაგეხმარებათ იმის გარკვევაში, თუ 
რამდენად მაღალია თქვენი შვილის საკვებისმიერი ალერგიის განვითარების რისკი სხვა 
ჩვილებთან შედარებით. 
მაღალი ალერგიული პოტენციალის მქონე საკვების დამატების რეკომენდაციები 
ერთნაირია როგორც ყველაზე მაღალი რისკის, ისე ზოგადი პოპულაციის ჩვილებისთვის, 
რადგანაც არ არსებობს შესაბამისი მეცნიერულად დასაბუთებული მტკიცებულებები, 
რომ ალერგიული სენსიბილიზაციის განვითარების მექანიზმები განსხვავებულია 
სხვადასხვა კატეგორიის ჩვილებს შორის. 
 
როდის უნდა დაემატოს მაღალი ალერგიული პოტენციალის საკვები? 
 
ექსპერტები რეკომენდაციას იძლევიან დამატებითი საკვების სახით ტრადიციული 
პროდუქტები (როგორიცაა, მაგალითად ფაფა, ხილფაფა, ბოსტნეულის და ხორცის 
პიურე) ბავშვს მიეცეს 6 თვის ასაკიდან, თუ ის ექსკლუზიურ ძუძუთი კვებაზეა.  
თუ ბავშვს არ უვლინდება ალერგიული რეაქცია პირველი დამატებითი საკვების 
გასინჯვისას, შესაძლებელია ეტაპობრივად სხვა საკვების, მათ შორის, მაღალი 
ალერგიული პოტენციალის მქონე პროდუქტების (მაგალითად, კვერცხის,  
დამუშავებული არაქისის, თხილის, თევზის, ძროხის რძის) დამატება.  
გახსოვდეთ, რომ ძროხის რძის მიცემა არ არის რეკომენდებული 12 თვის ასაკამდე, 
თუმცა იოგურტის და ყველის მიცემა შესაძლებელია მანამდე. 
ჩვილს არ უნდა მიეცეს მთლიანი თხილი ან არაქისი გადაცდენის და დახრჩობის რისკის 
გამო, თუმცა შესაძლებელია თხილის ან არაქისის კარაქის წასმა სხვა საკვებზე, ან 
თხილის პიურის/თხილის კარაქის მომზადება ხილთან და ბოსტნეულთან ერთად. 
ეს რეკომენდაციები მაღალი ხარისხის მეცნიერულ კვლევებს ეყრდნობა, რომლებშიც 
ფასდებოდა ბავშვისთვის მაღალი ალერგიული პოტენციალის საკვების მიცემის დრო და 
საკვებისმიერი ალერგიის განვითარების რისკი.  კვლევების მიხედვით მაღალი 
ალერგიული საკვების მიწოდების გადავადება არ არის დაკავშირებული ალერგიის 
განვითარების შემცირებასთან, უფრო მეტიც, მათ აჩვენეს, რომ მაღალი ალერგიული 
პოტენციალის მქონე საკვების ადრეული დამატებით შესაძლებელია საკვებისმიერი 
ალერგიის განვითარების რისკის შემცირება. 
მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში ექსპერტები გვირჩევდნენ მაღალი ალერგიული 
პოტენციალის მქონე საკვების მიცემის გადავადებას სხვა საკვების დამატებიდან 
თვეების ან წლების განმავლობაში მაღალი რისკის ბავშვებისთვის, ამჟამად ეს პრაქტიკა 
რეკომენდებული აღარ არის.  
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როგორ უნდა მოხდეს ბავშვისთვის მაღალი ალერგიული პოტენციალის მქონე 
საკვების დამატება? 
 
ბავშვისთვის მაღალი ალერგიული პოტენციალის მქონე საკვების დამატების ყველაზე 
უსაფრთხო მეთოდი საკმარისად შესწავლილი არ არის. შესაძლებელია ბავშვს 
განუვითარდეს ალერგიული რეაქცია კონკრეტული საკვების პირველად გასინჯვის 
მცდელობისას. ჩვილებში ალერგიული რეაქციის ყველაზე გავრცელებული სიმპტომებია 
ჭინჭრის ციება (გამონაყარი) და ღებინება.  
ექსპერტები რეკომენდაციას იძლევიან ბავშვისთვის მაღალი ალერგიული პოტენციალის 
საკვების შეთავაზებასთან დაკავშირებით შემდეგი მეთოდით: 

 ბავშვისთვის ჩამოთვლილი ალერგიული პროდუქტების მცირე რაოდენობით 
გასინჯვის პირველი მცდელობა უნდა განხორციელდეს სახლში და არა საბავშვო 
ბაღში ან საზოგადოებრივი კვების ობიექტში; 

 თუ ადგილი არ აქვს თვალსაჩინო რეაქციას, შესაძლებელია საკვების რაოდენობის 
თანდათანობით გაზრდა. 

 აუცილებელია დაუკავშირდეთ თქვენს ოჯახის ექიმს/პედიატრს, თუ საკვების 
მიღების შემდეგ ბავშვს აღენიშნება ალერგიული რეაქცია, ან დადგენილი აქვს 
საშუალო ან მძიმე ეკზემა, რომელიც ძნელად კონტროლირებადია. ასეთ 
შემთხვევაში რეკომენდებულია ჩატარდეს შეფასება ალერგოლოგის მიერ. 

 

დამატებითი საკვების სახეები 

 
თანამედროვე რეკომენდაციების თანახმად არ არსებობს მკაფიო მითითება, თუ 
რომელი დამატებითი საკვები პროდუქტით აჯობებს კვების დაწყება. აუცილებელია 
პირველად ბავშვს მიეცეს მხოლოდ ერთი ინგრედიენტის შემცველი საკვები, მცირე 
რაოდენობით; ბავშვის შეგუება ახალ საკვებთან უნდა მოხდეს თანდათანობით. 
სასურველია ახალი საკვების პირველი ულუფა დღის განმავლობაში შეადგენდეს 
საშუალოდ 5-10გ-ს (1-2 ჩაის კოვზი) და თანდათან გაიზარდოს. განსხვავებული 
პროდუქტის მიცემა რეკომენდებულია რამდენიმე დღიანი ინტერვალის შემდეგ. 
ბავშვისთვის საკვები უნდა მომზადდეს ყოველი კვების წინ; საკვების მომზადებისას 
აუცილებელია ჰიგიენური ნორმების დაცვა; მყარი და ნახევრადმყარი საკვების 
დამატების შემდეგ ბავშვმა უნდა გააგრძელოს ძუძუთი კვება მოთხოვნილების 
მიხედვით, ხოლო თუ ის ხელოვნურ კვებაზეა, არ არის რეკომენდებული დამატებით 
საკვებთან ერთად დღეში 820-940მლ-ზე მეტი ჩვილის ფორმულის მიღება. 
 
ფაფა — ერთ ინგრედიენტიანი საბავშვო ფაფა დამატებითი კვების დაწყების კარგი 
საშუალებაა, რადგანაც ის კალორიების და რკინის სათანადო წყაროს წარმოადგენს. 
ტრადიციულად პირველად ეძლევა ბრინჯის ფაფა, რადგანაც ის ფართოდ 
ხელმისაწვდომია და ნაკლებად იწვევს ალერგიულ რეაქციებს. ალტერნატივის სახით 
შესაძლებელია სიმინდის ან წიწიბურას ფაფას გამოყენება.   
შვრიის ფაფაც ასევე კარგი არჩევანია. თუმცა, ხორბლის პროდუქტები (ფაფის თუ სხვა 
საკვების სახით) შესაძლებელია შევთავაზოთ ბავშვს 6 თვის შემდეგ.   
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საბავშვო ფაფის მომზადება შესაძლებელია დედის რძის, ჩვილის ფორმულის ან წყლის 
დამატებით. დასაწყისში კონსისტენცია უნდა იყოს თხელი და თანდათანობით მოხდეს 
მისი გასქელება. ფაფის პირველი მიცემა უნდა განხორციელდეს კოვზით, მცირე 
მოცულობით (1 სუფრის კოვზი), ძუძუთი კვების (ან თუ ბავშვი ხელოვნურ კვებაზეა, 
ფორმულით კვების) შემდეგ. კოვზით კვება ბავშვს ეხმარება პირისა და ყლაპვის 
კოორდინირებული მოძრაობების განვითარებასა და აგრეთვე, მომავალში  სწორი 
მეტყველების ჩამოყალიბებაში. 
თანდათანობით გაზარდეთ ფაფის რაოდენობა 2 სუფრის კოვზამდე (30 მლ-მდე) დღეში 
2-3-ჯერ 8-10 თვის ასაკისთვის და დღეში 4-ჯერ 12 თვის ასაკისთვის. შესაძლებელია 1 
კვებაც მთლიანად ჩანაცვლდეს ფაფით. 
თუ ბავშვი უარს ამბობს ან არ ამჟღავნებს ინტერესს ფაფის მიმართ, განმეორებით 
შესთავაზეთ მეორე დღეს უფრო თხელი კონსისტენციით. 
ფაფა არ უნდა მიეცეს ბოთლის მეშვეობით იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც 
აღნიშნული რეკომენდებულია ექიმის მიერ ისეთი დაავადების სამკურნალოდ, 
როგორიცაა გასტროეზოფაგური რეფლუქსი (გერ). ფაფის ბოთლიდან მიღება ხელს 
უშლის ბავშვს, ისწავლოს კოვზით ჭამა. გასტროეზოფაგური რეფლუქსის მქონე ბავშვებს 
ფაფა უნდა მიეცეთ როგორც ბოთლით, ისე დამატებით კოვზის საშუალებით. 
    
აუმჯობესებს თუ არა ფაფის მიღება ძილის წინ ბავშვის ღამის ძილს? 
 
მომვლელების უმეტესობას სურს, რომ მათ შვილს მთელი ღამე ეძინოს, მაგრამ 
გაურკვეველია, შესაძლებელია თუ არა დამატებითი კვების დაწყების რეკომენდებულ 
ასაკამდე ძილის წინ ფაფის მიცემით  ჩვილის ღამის ძილის პრაქტიკის გაუმჯობესება.   
 
საკვები პიურეები 
 
ერთინგრედიენტიანი პიურეების დამატება, როგორიცაა ხორცის, ბოსტეულის ან ხილის 
პიურე, უნდა განხორციელდეს სათითაოდ, რამდენიმე დღიანი ინტერვალებით. თუ 
ბავშვს არ აღენიშნება ალერგიული რეაქციის სიმპტომები და ნიშნები, შესაძლებელია 
განსხვავებული მეორე პროდუქტი დამატება. 
საკვებზე ალერგიის ნიშნებს და სიმპტომებს მიეკუთვნება: ჭინჭრის ციება ან კანზე 
გმონაყარის სხვა ტიპები, სახის შეშუპება, ღებინება, ფაღარათი, ხველა, მსტვინავი 
სუნთქვა, სუნთქვის გაძნელება, სისუსტე ან კანის სიფერმკრთალე. ნებისმიერი 
ჩამოთვლილი სიმპტომის განვითარებისას აუცილებელია მიმართოთ თქვენი შვილის 
ოჯახის ექიმს/პედიატრს.   
დამატებითი კვების მიზანია, თქვენმა შვილმა გაიცნოს ახალი გემოები და საკვების 
ახალი ტექსტურა. საკვების დამატების თანმიმდევრობა (იქნება ეს პირველად 
ბოსტნეული, ხილი თუ ხორცი) ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე საკვების ტექსტურა 
და კონსისტენცია. 
როდესაც ბავშვი 8 თვის ხდება, ის დღეში დაახლოებით 2-3 სუფრის კოვზ ხილის ან 
ბოსტნეულის პიურეს უნდა მიირთმევდეს. 

 პირველი დამატებითი საკვები უნდა იყოს კარგად 
დაქუცმაცებული/დაბლენდერებული, შეიცავდეს მხოლოდ ერთ ინგრედიენტს და 
არ ჰქონდეს დამატებული მარილი ან შაქარი. ქარხნულად დამზადებულ საბავშვო 
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საკვებს ხშირად უმატებენ C ვიტამინს (რომელსაც მეორენაირად ასკორბინის მჟავა 
ეწოდება). 

 მეორე ეტაპის დამატებითი საკვები ხშირად შეიცავს ორ ან მეტ ინგრედიენტს 
(მაგალითად, მარცვლეულს და ხილს, ხორცს და ბოსტნეულს) და ასევე არ უნდა 
ჰქონდეს დამატებული მარილი ან შაქარი. კომბინირებული საკვების შეთავაზება 
შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც ბავშვი კარგად აიტანს ცალკეულ კომპონენტებს. 
თხელი პიურეების დამაკმაყოფილებელი მიღების შემდეგ რეკომენდებულია უფრო 
სქელი კონსისტენციის პიურეების შეთავაზება.   

 მესამე ეტაპზე ჩვეულებრივ, ბავშვს ეძლევა სხვადასხვა ტიპის კომბინირებული 
საკვები, რომელთა ტექსტურაც ხელს უწყობს ღეჭვის ფუნქციის განვითარებას. 
ზოგჯერ საკვები შეიძლება შეზავებული იყოს სუნელებით, თუმცა არ შეიცავს 
დამატებულ მარილს და შაქარს.  ამ ტიპის საკვები შეიძლება იყოს პიურე 
მაკარონის, ბოსტნეულის ან ხორცის მცირე ზომის ნაჭრებით. 
 

ქარხნულად დამზადებული საბავშვო საკვების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
საკითხები 
 
ქარხნულად დამზადებული საბავშვო საკვების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით 
რეკომენდებულია შემდეგი საკითხების გათვალისწინება: 

 საბავშვო საკვების ქილის ან კონტეინერის გახსნის შემდეგ რეკომენდებულია 
პროდუქტის მაცივარში შენახვა  

 მწარმოებელთა უმრავლესობის რეკომენდაციების თანახმად, მზა საბავშვო 
პროდუქტის ქილის გახსნიდან მოხმარება რეკომენდებულია 2-3 დღეში, ან 
მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით, რის შემდეგაც პროდუქტი უნდა 
განადგურდეს 

 მზა ქარხნული საკვების შეთავაზება ბავშვისთვის უმჯობესია მოხდეს ქილიდან 
ცალკე ჭურჭელში ამოღების შემდეგ, რათა არ მოხდეს ქილაში დარჩენილი ნაწილის 
დაბინძურება. თუ ბავშვმა ბოლომდე ვერ შეჭამა ჭურჭელში ამოღებული საკვები, 
ნარჩენები უნდა განადგურდეს. 

 მზა ქარხნული პროდუქტების გამოყენება შესაძლებელია რეკომენდებული იყოს 
ცივად, ოთახის ტემპერატურაზე ან შეთბობის შემდეგ. 

 
ბავშვის საკვების სახლში მომზადება 
 
თქვენ შესაძლოა უპირატესობა მიანიჭოთ ბავშვისთვის საკვების სახლში მომზადებას 
სხვადასხვა მიზეზის გამო (მაგალითად, სიახლე, მრავალფეროვნება და ტექსტურა, 
ფასი, კონსერვანტების მორიდება და სხვა).  
სახლში გარკვეული პროდუქტების მომზადებისას მნიშვნელოვანია სიფრთხილის 
ზომების დაცვა. სახლში მომზადებული ისპანახის, ჭარხლის, მწვანე ლობიოს, ყაბაყის 
და სტაფილოს მიცემა რეკომენდებული არ არის 6 თვემდე ასაკში (ზოგადად, ამ ასაკში 
არ არის რეკომენდებული დამატებითი კვება), რადგანაც ისინი შესაძლოა შეიცავდნენ 
ქიმიური ნივთიერებების (ნიტრატების) იმ რაოდენობას, რომელიც საკმარისია ისეთი 
მდგომარეობის გამოსაწვევად, როდესაც მცირდება სისხლში ჟანგბადის შემცველობა 
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(ე.წ. მეთჰემოგლობინემია). ამასთანავე, სახლში მომზადებული საკვები არ უნდა მიეცეს 
ჩვილს, თუ ის დიდი რაოდენობით შეიცავს დამატებულ მარილს ან შაქარს. 
 
მყარი საკვები 
 
ბავშვის მიერ დამოუკიდებელი კვების ჩვევის განვითარების პარალელურად 
შესაძლებელია მისთვის „მოზრდილის“ საკვების უფრო მრავალფეროვანი 
პროდუქტების შეთავაზება, გატარებული, რბილი საკვების ჩათვლით. 
არ არის რეკომენდებული 4 წლამდე ასაკში ისეთი პროდუქტების მიცემა, რომელთაც 
შესაძლოა უკავშირდებოდეს დახრჩობის რისკი. ასეთ პროდუქტებს მიეკუთვნება ჰოთ-
დოგი, არაქისი, თხილი, ყურძენი, ქიშმიში, უმი სტაფილო, პოპკორნი და მრგვალი 
კანფეტები. 
 
ხილის წვენი 
 
ხილის წვენი ბავშვს შეიძლება მიეცეს 12 თვის შემდეგ. 12 თვემდე ასაკში ხილის წვენი 
ჩვეულებრივ, არააუცილებელია და შესაბამისად, რეკომენდებული არ არის. 
 
 
ვიტამინების და მინერალების დამატება 
 
 
ზოგჯერ ბავშვს შესაძლოა ვიტამინების და მინერალების დამატება დასჭირდეს. მოდით 
ვნახოთ, როდის დგება ამის საჭიროება. 
 
რკინა - რკინის დეფიციტი მსოფლიოში მინერალური ნივთიერებების დეფიციტებს 
შორის ყველაზე გავრცელებული მდგომარეობაა. ბავშვის მოთხოვნილება რკინაზე 
დამოკიდებულია მის ე.წ. გესტაციურ ასაკზე (ანუ ორსულობის ვადაზე, როდესაც ის 
დაიბადა) და დაბადების წონაზე. 

 ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზე მყოფ ჯანმრთელ დროულ ახალშობილს 6 თვემდე 
რკინის დამატება არ სჭირდება. თუმცა, 6 თვის შემდეგ მატულობს რკინის 
დეფიციტის რისკი. ამ ასაკში ჩვილისთვის რეკომენდებულია რკინის დანამატის 
გარკვეული ფორმების (მაგალითად, რკინით გამდიდრებული ფაფების) მიცემა. 
საშუალოდ დღეში 2 ულუფა (თითო ულუფაზე 60 გრამი რკინით გამდიდრებული 
ფაფის ფხვნილი) საკმარისია რკინაზე ჩვილის დღიური მოთხოვნილების 
დასაკმაყოფილებლად. მულტივიტამინური წვეთების სახით რკინის დამატება 
რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი შვილი არ ღებულობს რკინით 
გამდიდრებულ ფაფას. 

 დღენაკლულ და დაბადებისას ძალიან მცირე წონის ბავშვებს რკინის დეფიციტის 
მომატებული რისკი აქვთ და მათ რკინის დამატება დაახლოებით 1 თვის ასაკიდან 
სჭირდებათ. რკინის დანიშვნაზე გადაწყვეტილება ექიმმა უნდა მიიღოს. უმჯობესია 
ბავშვს რკინის დანამატი მულტივიტამინური წვეთების სახით მიეცეს და 
გაგრძელდეს 12 თვის ასაკამდე.   
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 თუ ბავშვი ხელოვნურ კვებაზეა და იკვებება რკინით გამდიდრებული ჩვილის 
ფორმულით, მას დამატებით რკინის მიცემა არ სჭირდება. 

ბავშვისთვის ნახევრადმყარი და მყარი საკვების დამატების შემდეგ სულ მცირე, ერთი 
კვება მაინც უნდა შეიცავდეს C ვიტამინით მდიდარ საკვებს (მაგალითად ციტრუსებს ან 
ციტრუსის წვენს, პომიდორს, მარწყვს, მუქ მწვანე ბოსტნეულს), რომელიც ბავშვმა უნდა 
მიიღოს რკინით მდიდარ პროდუქტებთან (მაგალითად, ხორცის პიურესთან) ერთად, 
რათა ამ გზით გაუმჯობესდეს რკინის შეწოვა.  გახსოვდეთ, რომ ხილის წვენები არ არის 
რეკომენდებული 12 თვემდე ასაკში. 

ფთორი — ფთორი მინერალური ნივთიერებაა, რომელსაც ხშირად სასმელი წყალი 
შეიცავს. ფთორი ამცირებს ადრეული ასაკის ბავშვებში კბილების კარიესის 
განვითარების რისკს. თუმცა, ყველა სასმელი წყალი არ შეიცავს ფთორის სათანადო 
რაოდენობას.  
ფთორის დამატება რეკომენდებულია 6 თვიდან 3 წლამდე ასაკის ბავშვებში, თუ სასმელ 
წყალში ფთორის შემცველობა დაბალია ან თუ ბავშვი 6 თვის შემდეგაც მხოლოდ დედის 
რძით იკვებება. გადაწყვეტილება ფთორის დანიშვნასთან დაკავშირებით უნდა მიიღოს 
თქვენი ბავშვის ექიმმა. 
 
B12 ვიტამინი — ჩვენს ორგანიზმს B12 ვიტამინი სჭირდება სისხლის უჯრედების 
ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. საკვები პროდუქტებიდან B12 ვიტამინით 
მდიდარია ხორცი, კვერცხი და რძის პროდუქტები. B12 ვიტამინის დეფიციტმა შესაძლოა 
გამოიწვიოს ანემია, განვითარების შეფერხება და სხვა პრობლემები.  

B12 ვიტამინის შემცველი მულტივიტამინების დამატება რეკომენდებულია მკაცრი 
ვეგეტარიანელი დედის ძუძუთი კვებაზე მყოფი ჩვილებისთვის და ჩვილებისთვის, 
რომელთაც კვებავენ ვეგანური საკვებით. არარეცეპტურული მულტივიტამინების 
უმრავლესობა, ქარხნულად დამზადებული საბავშვო ფაფები, ხორცის ჩამნაცვლებელი 
ბევრი საკვები და რძის ალტერნატიული ზოგიერთი პროდუქტი   B12 ვიტამინის 
ადეკვატურ რაოდენობას შეიცავს.  სოიოს გამდიდრებული რძე ჩვილისთვის B12 
ვიტამინის კარგი წყაროა. 

D ვიტამინი — კალციუმის და ფოსფორის შეწოვის მიზნით ჩვენს ორგანიზმს D ვიტამინი 
ესაჭიროება. კალციუმი და ფოსფორი ბავშვის ძვლების ჩამოყალიბებისთვის 
აუცილებელი მინერალებია. D ვიტამინის დეფიციტმა ბავშვებში შესაძლოა გამოიწვიოს 
დაავადება, რომელიც რაქიტის სახელითაა ცნობილი. რაქიტის დროს ძვლები მყიფე და 
ადვილად მსხვრევადი ხდება. ამ მდგომარეობის განსაკუთრებით მაღალი რისკი 
აღენიშნებათ ბავშვებს კანის მუქი ფერით.   
ყველა ბავშვს უნდა მიეცეს D ვიტამინის საპროფილაქტიკო დოზა 400 საერთაშორისო 
ერთეული დღეში, დაბადებიდან მალევე, განსაკუთრებით, ექსკლუზიური ძუძუთი კვების 
შემთხვევაში. როგორც კი ბავშვი მიაღწევს იმ ასაკს, როდესაც ის დღეში დაახლოებით 1 
ლიტრამდე საბავშვო ფორმულას მოიხმარს, D ვიტამინის წვეთების დამატება საჭირო 
აღარ არის. ჩვილის ფორმულა გამდიდრებულია D ვიტამინით და ფორმულის 1 ლიტრი 
შეიცავს D ვიტამინის საპროფილაქტიკო დოზას - 400 საერთაშორისო ერთეულს. 
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ძუძუზე თავის დანებება 

შესავალი 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების თანახმად, ბავშვი 6 
თვემდე უნდა იკვებებოდეს ექსკლუზიურად დედის რძით (მხოლოდ დედის რძით), 
ხოლო 6 თვიდან დამატებითი კვების დაწყების შემდეგ აუცილებელია ძუძუთი კვების 
გაგრძელება 2 წლის ასაკამდე.  

თქვენ უკვე იცით, რომ ქალის რძე შეუცვლელი და საუკეთესო საკვებია ბავშვისთვის: იგი 
უზრუნველყოფს ბავშვს ყველა საჭირო საკვები ნივთიერებით 6 თვის ასაკამდე, ადვილად 
მოსანელებელია, ხელს უწყობს ბავშის ზრდასა და განვითარებას და იცავს ბავშვს 
მრავალი ინფექციური (მათ შორის დიარეა, ოტიტი, პნევმონია, მენინგიტი და სხვ.) და 
არაინფექციური დაავადების ( ალერგია, დიაბეტი, ლეიკოზი და სხვ.) განვითარებისგან. 
ძუძუთი კვება იცავს დედას ხელახალი დაორსულებისგან, მკვეთრად ამცირებს ქალთან 
საშვილოსნოს და საკვერცხის ავთვისებიანი დაავადებების და ოსტეოპოროზის რისკს.  

ამავე დროს, აუცილებელია იცოდეთ, რომ 6 თვიდან ბავშვმა უნდა მიიღოს დამატებითი 
საკვები, როგორიცაა ფაფა, კარგად დაქუცმაცებული ხორცის პიურე, ხილი და 
ბოსტნეული. თითოეული ჩამოთვლილი პროდუქტი ბავშვის საკვებ რაციონს უნდა 
დაემატოს თანდათანობით. 12 თვემდე ასაკში არ არის რეკომენდებული ხილის წვენების 
და ძროხის რძის გამოყენება. 

ძუძუზე თავის დანებება თანმიმდევრული პროცესია, როდესაც ეტაპობრივად ხდება 
დედის რძის ჩანაცვლება სხვა საკვები პროდუქტებით. 

როდის არის რეკომენდებული ძუძუზე თავის დანებება? 

თავის დანებების პროცესი შეიძლება დაიწყოს თავად ბავშვმა ან დედამ. ბავშვების 
უმრავლესობა ძუძუს თავისით თავს 2-დან 4 წლამდე პერიოდში ანებებს. საკმაოდ 
იშვიათია შემთხვევები, როდესაც აღნიშნული 12 თვემდე ხდება. თავის დანებების 
ხანგრძლივობა ინდივდუალური თავისებურებებით ხასიათდება. ზოგიერთმა ბავშვმა 
შეიძლება ძუძუს თავი სწრაფად დაანებოს, მაშინ როცა ბავშვების ნაწილს ამისთვის 
თვეები დასჭირდეს. 

აუცილებელია თუ არა ძუძუზე თავის დანებება? 

ძუძუზე თავის დანებების სურვილს შესაძლოა სხვადასხვა მიზეზი ჰქონდეს, მაგრამ ამის 
აუცილებლობა ძალიან იშვიათია. არ არსებობს რეკომენდაციები კონკრეტული ასაკის 
შესახებ, როდესაც ბავშვისთვის აუცილებელი ხდება ძუძუზე თავის დანებება და უნდა 
აღინიშნოს, რომ ძუძუთი კვების გაგრძელება უარყოფითად არ მოქმედებს ბავშვის 
განვითარებაზე. თუ სამედიცინო პერსონალი გეტყვით, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა 
დაანებებინოთ თავი ბავშვს ძუძუზე, შესაძლოა დაგეხმაროთ ძუძუთი კვების გამოცდილი 
სპეციალისტის კონსულტირება, რომელიც თქვენთან ერთად განიხილავს სხვადასხვა 
ვარიანტებს. 
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დედის რძის სარგებელი გრძელდება ძუძუთი კვების მთელი პერიოდის განმავლობაში, 
ხოლო ზოგიერთი მათგანი რჩება ძუძუსთვის თავის დანებების შემდეგაც.  
 
ორსულობა და ძუძუთი კვება  
ძუძუთი კვება არ წარმოადგენს ორსულობისგან თავის დაცვის საიმედო მეთოდს. ქალი 
შეიძლება დაორსულდეს ძუძუთი კვების პერიოდშიც მშობიარობიდან დაახლოებით 3 
თვის განმავლობაში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ქალს არ აქვს აღდგენილი 
მენსტრუალური ციკლი და ექსკლუზიურად ან თითქმის ექსკლუზიურად კვებავს ჩვილს 
დღისით და ღამით ბავშვის მოთხოვნის მიხედვით, ორსულობის დადგომის შანსი 6 თვის 
განმავლობაში დაახლოებით 1,7%-ია. კონტრაცეფციის ამ მეთოდს ლაქტაციური 
ამენორეის მეთოდი ეწოდება. 
თუ თქვენ დაორსულდით ბავშვის ძუძუთი კვების პერიოდში, ეს არ წარმოადგენს ძუძუთი 
კვების შეწყვეტის საფუძველს, თუმცა დაგჭირდებათ დამატებით კალორიების მიღება, 
რათა მოხდეს განვითარებადი ნაყოფის და ძუძუთი კვებაზე მყოფი ჩვილის 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
ექსკლუზიური ძუძუთი კვების დროს (როდესაც ბავშვი არ ღებულობს არფერს დედის 
რძის გარდა). 
 
ძუძუზე თავის დანებება და დანაშაულის შეგრძნება 
  
ძუძუზე თავის დანებების პროცესი თქვენთვის და თქვენი შვილისთვის შესაძლოა 
ემოციურად რთული და სტრესული იყოს. ეს მხოლოდ კვების ერთი მეთოდიდან მეორეზე 
გადასვლის პროცესი კი არ არის, არამედ ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბების 
მომენტია. მაშინაც კი, თუ თქვენ და თქვენი შვილი მზად ხართ ძუძუზე თავის 
დანებებისთვის, შესაძლოა მოულოდნელი მოწყენილობის განცდა დაგეუფლოთ. 
ზოგიერთი დედა ძუძუზე თავის დანებების პროცესში დანაშულის გრძნობას განიცდის. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნორმალური რეაქციაა, თქვენ უნდა ამაყობდეთ ძუძუთი 
კვების თითოეული ეპიზოდით, რომელიც განახორციელეთ თქვენი შვილისთვის, რითაც 
საუკეთესო საფუძველი შექმენით ბავშვის ჯანმრთელობისა და განვითარებისთვის. 

ძუძუზე თავის დანებების პროცესში ბავშვს შესაძლოა მეტი ყურადღება და სიახლოვე 
(ჩახუტება) დასჭირდეს ძუძუთი კვების პერიოდების ჩანაცვლების მიზნით. ამავე დროს 
არ გაგიკვირდეთ, თუ ზოგჯერ ბავშვს, რომელმაც თითქმის უკვე სრულიად დაანება თავი 
ძუძუს, ისევ მოუნდეს წოვა. მნიშვნელოვანია სიმშვიდე და მოქნილობა ძუძუზე თავის 
დანებების პროცესში, რაც აღნიშნულს ყველასთვის კომფორტულს გახდის. 

როგორ უნდა დავანებებინოთ ბავშვს თავი ძუძუზე? 

როდესაც მზად იქნებით ძუძუზე თავის დანებების პროცესის დაწყებისთვის, ერთერთი 
შემოთავაზებული მეთოდია კვების ჯერადობის შემცირება 2-5 დღიანი შუალედებით 
თითო კვების თანდათანობით ამოღების გზით. მეორე ალტერნატივას წარმოადგენს 
კვების ხანგრძლივობის თანდათანობით შემცირება და კვებებს შორის შუალედების 
გაზრდა. 
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შესაძლებელია განიხილოთ მეთოდი, როდესაც ბავშვს ძუძუს არ მისცემთ დღის 
განმავლობაში, მაგრამ გააგრძელებთ ძუძუთი კვებას ღამით. ეს განსაკუთრებით 
გასათვალისწინებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც ვერ იწველით რძეს და გიწევთ 
ბავშვთან დაშორება (მაგალითად, სამუშაოს ან სწავლის გამო). შუადღის კვების ამოღება 
შესაძლოა მართლაც კარგი არჩევანი იყოს, რადგანაც ბავშვები როგორც წესი, ძუძუზე 
მოთხოვნილებას უფრო მეტად პირველი და ბოლო კვების დროს ამჟღავნებენ, როდესაც 
ყველაზე მეტად ესაჭიროებათ კომფორტი.  ძილის წინ და ღამის კვების ამოღება, 
როგორც წესი, ყველაზე ბოლოს ხდება. 

ძუძუზე თავის დანებების შემდეგ აუცილებელია ყურადღებით დააკვირდეთ სარძევე 
ჯირკვლებს: ხომ არა აქვს ადგილი ტკივილს, სიწითლეს ან შეშუპებას, რადაგანაც ეს 
შესაძლოა რძის დახშული სადინრის ან ინფექციის (მასტიტის) სიმპტომი იყოს. 
ძუძუთი კვების უეცარი სრული შეწყვეტა რეკომენდებული არ არის, რადგანაც ამან 
შეიძლება სარძევე ჯირკვლების გაჯირჯვება, ტკივილი და მასტიტის განვითარება 
გამოიწვიოს. ასეთ შემთხვევებში დღეში რამდენჯერმე რძის ხელით ან გამოსაწველი 
ხელსაწყოთი გამოწველა მანამ სანამ არ იგრძნობთ შემსუბუქებას (არ არის 
რეკომენდებული ძუძუს ბოლომდე დაცლა), ამცირებს დისკომფორტს და აქვეითებს 
რძის პროდუქციას რამდენიმე დღის განმავლობაში (იხილეთ სურათი). 
ნუ დაელოდებით სარძევე ჯირკვლების ტკივილს ან გადავსებას, სანამ რძის გამოწველას 
გადაწყვეტთ.  
კარგად მორგებული ბიუსტჰალტერი დაგეხმარებათ ტკივილთან და დისკომფორტთან 
გამკლავებაში.    
 
ბოთლი თუ ფინჯანი?  
ძუძუთი კვებაზე თავის დანებების შემდეგ ასაკიდან გამომდინარე, ბავშვი შეიძლება ჯერ 
ბოთლით კვებაზე გადავიდეს, ხოლო შემდეგ - ფინჯანზე, ან პირდაპირ დაიწყოს კვება 
ჭიქიდან. 6 თვის ასაკში ბავშვის საკვებად შესაძლებელია როგორც ბოთლის, ისე ჭიქის 
გამოყენება, ხოლო 12 თვიდან კვებისთვის გამოიყენება ჭიქა. ძუძუდან ჭიქით კვებაზე 
გადასვლა საშუალებას იძლევა თავიდან იქნას აცილებული ბოთლით კვებასთან 
დაკავშირებული ისეთი პრობლემები, როგორიცაა კარიესის მომატებული რისკი ან 
ბოთლზე თავის დანებების სირთულე (განსაკუთრებით ღამით). გადასვლის პროცესის 
გამარტივებისთვის რეკომენდებულია სპეციალური ორსახელურიანი ფინჯნის 
გამოყენება, რომელსაც აქვს თავსახური და სატუჩე. 
ბოთლით საკვების მიწოდებისას უმჯობესია, თუ ბავშვი ძალიან მშიერი არ არის, 
რადგანაც ასეთ შემთხვევაში ის უფრო მშვიდია კვების პროცესში, აგრეთვე თუ ბოთლით 
კვებავს არა თავად მეძუძური დედა, არამედ სხვა მომვლელი/მშობელი.  

ბოთლით/ფინჯნით კვების პირველი მცდელობა უფრო მარტივია, როდესაც პირველი 
საკვები არის ქალის გამოწველილი რძე. დედის რძე ხელოვნურ საკვებ ფორმულაზე 
უფრო ტკბილია. მოსალოდნელია, რომ ბავშვი უკეთ მიიღებს ბოთლს/ფინჯანს, თუ ამ 
გზით მიწოდებული საკვების გემო მისთვის ნაცნობი იქნება. 12 თვეზე უფროს ბავშვს 
საბავშვო ფორმულის მაგივრად შესაძლებელია მიეცეს ძროხის რძე. 
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არ შეიძლება მძინარე ბავშვის დატოვება საწოლში ბოთლით. ბოთლით კვების 
პერიოდში ბავშვის ჩაძინებას შესაძლოა თან სდევდეს ე.წ. „საბავშვო ბოთლთან 
დაკავშირებული კარიესის“ განვითარება და შესაბამისად, რეკომენდებული არ არის. 

ძუძუთი კვების შემთხვევაში ჯერ ეძლევა ძუძუ და შემდეგ კი დამატებითი საკვები 
კოვზით. ეცადეთ ძუძუ მისცეთ მაშინ, როდესაც ბავშვი მშიერია. ბოთლით კვების 
დაწყების შემდეგ ზოგიერთი ბავშვი უარს ამბობს ძუძუზე, რადგანაც მკერდიდან რძის 
მიწოდება ისე სწრაფად არ ხდება, როგორც ბოთლიდან. აღნიშნულის თავიდან არიდება 
შესაძლებელია, თუ კვებისთვის ისეთ ბოთლს შეარჩევთ, რომლიდანაც საკვები ნელა 
გადმოდის, ან ბოთლით კვების პროცესს გაახნგრძლივებთ იმგავრად, რომ ძუძუთი 
კვების მსგავსად, მინიმუმ 10-15 წუთი გაგრძელდეს. 

რა ხდება ძუძუზე თავის დანებების შემდეგ 

ბავშვის მიერ ძუძუზე თავის დანებების შემდეგ თქვენ იგრძნობთ, რომ სარძევე 
ჯირკვლები ნაკლებად სავსეა და შესაძლოა ზომაშიც შემცირდეს. ზოგჯერ მკერდზე 
ისეთივე სტრიები რჩება, როგორც მუცელზე - ორსულობის შემდეგ. დროთა 
განმავლობაში ეს სტრიები ფერმკრთალდება და მოთეთრო-მოვერცხლისფრო 
შეფერილობას იძენს. 

ძუძუთი კვების სრულად შეწყვეტის შემდეგ თქვენს სარძევე ჯირკვლებში აღარ ხდება 
რძის გამომუშავება. ძუძუთი კვების შეწყვეტის შემდეგაც კი შესაძლებელია რძე სარძევე 
ჯირკვალში თვეების ან წლების განმავლობაში დარჩეს. ზოგჯერ რძის წვეთები თვალით 
შესამჩნევია, ან ჩნდება ხელით გამოწველის შემდეგ. თუ ძუძუზე თავის დანებების 
შემდეგ შენიშნავთ, რომ სარძევე ჯირკვლები მტკივნეულია, გამგრდა ან გაწითლდა, ეს 
რძის სადინრის დახშობის ან ინფექციის სიმპტომი შეიძლება აღმოჩნდეს და 
აუცილებელია დაუკავშირდეთ ექიმს, რათა განისაზღვროს მკურნალობის საჭიროება. 

ახლა, როცა ნაკლებ რძეს გამოიმუშავებთ, აუცილებელია მიღებული კალორიების 
რაოდენობის შემცირება, რათა შეინარჩუნოთ წონა. ეს ნიშნავს, რომ უნდა შეამციროთ 
წახემსებების რაოდენობა და საკვების ულუფის ზომა. 
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