
СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

© І.А. Голованова 

УДК 613.287.8

І.А . Гэлованова

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУП ПІДТРИМКИ ГРУДНОГО
ВИГОДОВУВАННЯ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вищий навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

(м. Полтава)
Досліджування виконувалось в межах науково- 

дослідної роботи кафедр гігієни, екології, охорони 
праці в галузі та соціальної медицини організації 
та економіки охорони здоров’я з біостатистикою та 
медичним правознавством «Наукове обґрунтування 
профілактики негативного впливу окремих чинни
ків довкілля на якість життя та стан здоров’я дітей в 
умовах геохімічної провінції», № державної реєстра
ції 0111U8522.

Вступ. Грудне вигодовування (ГВ) не має рівних 
собі способів забезпечення ідеальним харчуванням 
грудних дітей для їх повноцінного зросту, розвитку, 
надає унікальний біологічний та емоціональний 
вплив на здоров’я матері і дитини [1,2]. Глибокий 
фізіологічний і психічний зв’язок матері і дитини, 
закладений ще у внутрішньоутробному періоді 
продовжується і після народження саме завдяки 
годуванню грудьми.

Раціональне вигодовування сприяє адекватно
му дозріванню всіх органів і тканин, забезпечує 
оптимальні параметри фізичного, психомоторно
го, інтелектуального розвитку, а також стійкість 
дитини до дії інфекцій та інших несприятливих зо
внішніх -  факторів [3]. Грудне молоко - це найбільш 
здорова, оптимально збалансована природою їжа 
- для новонародженої дитини [3].

Наукова новизна роботи полягає в тому, що 
вперше дана наукова оцінка інформаційно-освіт
ньому забезпеченню щодо грудного вигодовування 
на рівні громадських організацій.

Мета роботи полягає в поширенні грудного ви
годовування дітей шляхом інформаційно-освітнього 
забезпечення вагітних і матерів щодо його переваг 
на рівні громадської організації.

Завдання дослідження: дати наукову оцінку 
інформаційно-освітньому забезпеченню вагітних і 
матерів щодо грудного вигодовування на рівні гро
мадської організації.

Методичним забезпеченням роботи стали: 
контент аналіз та описове моделювання.

Наукова база дослідження -  громадська орга
нізація «Центр допомоги вагітних» м. Полтава.

В 1991 р. ВООЗ и Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) ви
ступили із сумісною заявою про роль служб допомоги 
матерям в захисті, підтримці грудного вигодовування 
та сприянні йому. ВООЗ/ЮНІСЕФ працює в наступних 
напрямках:

• формування правильного відношеня суспільства 
до природнього вигодовування;

• підвищення ролі медичних закладів в підтрим
ці грудного вигодовування, підготовка медичного 
персонала;

• забезпечення максимальною інформациєю про 
користь грудного вигодовування для матерів і жінок, 
які готуються до материнства [7,8].

Після прийняття ВООЗ/ЮНІСЕФ сумісної Декла
рації «Охорона, заохочення і підтримка практики 
грудного вигодовування» в усьому світі, в тому числі і в 
Україні, посилилась увага до організації природного 
вигодовування малюків. На виконання Закону Украї
ни «Про Загальнодержавну програму «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2016 року», постанови Кабіне
ту Міністрів України від 27.12.2006 N 1849 «Про за
твердження державної програми «Репродуктивне 
здоров’я нації на період до 2015 року» та відповідно 
до ст. 24 Конвенції ООН про права дитини», Глобаль
ної стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо вигодовування 
немовлят та дітей раннього віку, Європейської стра
тегії ВООЗ «Здоров’я та розвиток дітей та підлітків» 
і з метою покращення стану здоров’я жінок та дітей 
Міністерством охорони здоров’я України був затвер
джений Наказ N 715, від 28.10.2011, Про подальше 
впровадження Розширеної Ініціативи «Лікарня, до
брозичлива до дитини» в Україні, до організаційних 
заходів якого внесено забезпечення ефективної 
співпраці закладів охорони здоров’я та громадських 
організацій з питань підтримки і захисту грудного 
вигодовування немовлят в Україні [4].

При народженні дитини інстинктивно жінка відчу
ває обов’язок у тому, що дитина повинна бути наго
дована. Післяпологовий стрес загострює це відчут
тя, яке задовольнити можливо лише за допомогою 
грудного вигодовування, налагодити яке через не
достатні знання та вміння щодо лактації самостійно 
здатна не кожна жінка [5,6]. Більшість залишившись 
з такою проблемою на одинці вдаються до вживання 
сумішей, тому допомога людини громадської орга
нізації, яка має материнський досвід і велике бажан
ня стає неоцінимою.

Важливим є те, що ці люди об’єднані однією 
ідеєю, зібрані в одну організацію, спеціально навче
ні, на волонтерських засадах вносять важливий вне
сок в збереження здоров’я майбутнього нації.

«Центр допомоги вагітних» (ЦДВ) громадська 
організація, яка є в Харкові, Києві, Житомирі, Се
вастополі, Тернополі. В Полтаві ЦДВ був створений 
у 2005 році волонтерами жінками, які мали досвід 
материнства. Фінансується за добровільні внески 
та кошти спонсорів. Волонтером може бути особа,
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яка сповідує гуманні принципи має власний досвід 
та бажання допомогти жінці. Перед початком робо
ти волонтер навчається санітарно-просвітницькій 
роботі у неонатолога, відвідує його семінари щодо 
грудного вигодовування, при потребі консультуєть
ся з ним.

До ЦДВ може звернутися будь-яка особа вклю
чаючи саму вагітну, породіллю, або їхніх родичів, та 
чоловіків.

Інформаційно-освітнє забезпечення включає в 
себе індивідуальну та групову практику.

На першому етапі волонтер працює з дівчата
ми дітородного віку, проводячи санітарно-просвіт
ницьку роботу у Вузах та підприємствах міста, де є 
молодь. Основним завданням даного етапу є поши
рення знань про методи контрацепції для запобіган
ня небажаної вагітності та значення материнства в 
житті кожної жінки.

Другий етап присвячується індивідуальній тео
ретичній роботі з вагітною, яка звернулася в центр 
і полягає у психологічній підготовці до майбутнього 
материнства, зокрема грудного вигодовування.

За бажанням жінки-породіллі або її родини, на 
третьому етапі волонтер, який вже попередньо 
ознайомлений з її умовами проживання, соціаль
ним статусом та психічними, фізіологічними осо
бливостями, удома або в пологовому будинку надає 
практичну допомогу жінці навчає її правильному 
прикладанню дитини до грудей, навикам зціджуван
ня, показує матері як годувати грудьми, що сприяє

уникненню травмування сосків та допомагає нала
годити грудне вигодовування.

ЦДВ підтримує тісний зв’язок з неонатологом, 
якого на четвертому заключному етапі запрошують 
для проведення санітарно-просвітницької роботи з 
матерями. У вигляді форуму, що його проводить ЦДВ 
жінка, яка стала матір’ю, може поділитися власним 
досвідом грудного вигодовування, запитати та отри
мати професійну пораду від спеціаліста неонатолога.

Висновки.
1. Робота ЦДВ відповідає організаційному розді

лу наказу МОЗ України N 715, від 28.10.2011, «Про 
подальше впровадження Розширеної Ініціативи «Лі
карня, доброзичлива до дитини» щодо забезпечен
ня ефективної співпраці закладів охорони здоров’я 
та громадських організацій з питань підтримки і за
хисту грудного вигодовування немовлят.

2. Перевагою волонтерського руху є індивіду
альне добровільне навчання що створює довірли
ві стосунки, які в подальшому сприяють грудному 
вигодовуванню.

3. При мінімальних витратах що стосуються з од
ного боку навчання волонтерів, з іншого -  сімей, які 
заощадили кошти завдяки грудному вигодовуванню 
отримуємо екологічно здорове харчування, яке ін
дивідуально підходить дитині та запобігаємо її за
хворюванню в майбутньому.

Перспективи подальших досліджень. В по
дальшому планується вивчити подальшу норматив
ну базу щодо грудного вигодовування з метою по
ліпшення його організації.
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