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Pentru orice informații legate de alăptarea 
și hrănirea bebelușului sună la  0786 176 949.

Fiecare masă trebuie să fie hrănitoare, dar confortul 
bebelușului și al mamei în timpul alăptării contribuie la 
starea de bine a amândurora și la întărirea legăturii 
emoționale dintre ei. În timp, fiecare mamă va găsi poziția 
cea mai confortabilă pentru alăptare. 

Poziții de alăptare

Poziția clasică (leagăn)
Bebelușul stă cu capul pe 
antebrațul din dreptul sânului 
din care suge și  cu burtica 
întoarsă către mamă. 

Poziția culcat
pe lateral 
Este o poziție de alăptare 
odihnitoare și utilă pentru mama 
care a suferit o operație cezariană. 
Bebelușul este întors spre mamă, 
cu stomacul lipit de ea și nasul în 
dreptul mamelonului. 

Poziția pe spate
Se recomandă când mama are 
un reflex de ejecție a laptelui 
puternic sau pentru bebelușii 
cu reflux. Mama stă în semișezut 
întinsă pe o pernă, cu bebelușul 
poziționat deasupra sânului 
și având grijă să îi susțină 
capul și umerii.

Alăptarea nu trebuie să doară! Durerile apar când sugarul 
este poziționat incorect la sân și suge doar din mamelon, 
fără să apuce și areola. 

Când suge corect: 
• Buzele bebelușului trebuie să fie răsfrânte, iar 
mamelonul trebuie să ajungă înspre cerul gurii sugarului. 
• Urechea, umărul și șoldul bebelușului formează o linie 
și stomacul sugarului este întors către mamă. 
• Auzi că bebelușul înghite, fără să plescăie. 
• Limba și obrajii bebelușului creează un efect de vacuum, 
fără ca obrajii să îi fie supți.

Poziția minge de rugby
Este recomandată după operația 
cezariană sau pentru mamele 
care au sâni mari sau mameloane 
plate sau ombilicate. Bebelușul 
este ținut într-o parte, cu burtica 
spre mamă și cu nasul la același 
nivel cu mamelonul. Mama 
sprijină capul bebelușului, 
susținându-i ceafa.

Cum atașezi corect bebelușul la sân
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O poziție foarte utilă pentru 
bebelușii prematuri sau care 
sug mai slab. Mama ține 
bebelușul cu mâna opusă 
sânului din care el suge, 
susținându-i capul și zona 
gâtului cu palma. 

Poziția încrucișată 
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