
Imagini din broºura de Laptatie Maternã ale 
Consiliului de Sãnãtate de Andalucia. 

Broºurã elaboratã prin Vía Láctea pentru celebrarea 
Sãptãmânii Mondiale pentru Laptaþia Maternã din anul 2003. 
Dorim ca prin a ceastã formã sã vã dãm cel mai cãlduros bun 
venit la toate mamele ce sosesc în Aragon din alte þãri. 

BINEBINE

RAURAU

Pruncul ia doar sfîrcul. 

A alãpta nu doare, deranjarea se evitã 
cu o poziþie corectã. 

Pruncul apucã în gurã sfîrcul 
ºi o parte din aureolã. 

Nu le daþi biberoane nici tetine ºi 
evitaþi suzetele pãnã ce alãptarea 
este bine stabilitã. 

Sãnul nu are nevoie de o spãlare specialã ºi nici 
de a fi aplicatã vreo cremã. Este suficient cu un 
duº normal. 

Nu trebuie luate în seamã orariile 
si duraþia alãptãrii. 
Fiecare prunc are propiul sãu ritm, 
este normal sã sugã ºi noaptea. 

Alãptarea maternã este cea mai bunã formã de alimentare 
a prunculúi în primele sale ºase luni de viaþã ºi adãugând 
mai puþine alimente pînã la doi ani. 
 
Aduce important beneficiu fizic si psihic pentru prunc ºi 
mamã. 

Este mai bine începerea alãptãrii dupã o orã de la naºtere ºi 
pruncul sã fie în permanenþã alãturi de mamã. 

Nu gîndi cã bãgãndui pumnul în gurã, copilului tãu i se va 
face foame. Acest gest înseamnã, dacã cãºtigã în 
greutate normal, începe a se pune în relaþii cu lumea 
înconjurãtoare. 



Poziþia corectã 
Spatele drept 
Umerii lejeri ºi relaxaþi 
Apropierea pruncu lui de mamã ºi 
nu invers. 
Pruncul se lipeºte faþã de mamã 
burtã de burtã. 

· En ZARAGOZA 
Casa femeilor 
Strada D. Juan de Aragón, 2. 
Luni indicat în broºurã  
De la hora 17,30 la 19 
Informaþii la 976 32 28 03 
  

· En HUESCA 
IAM (Institutul Aragonés de 
Femei) 
Toate joile 
De la hora 17,30 la 18,30 
Informaþii la 974 22 21 44 
  

· En ALCAÑIZ 
Spital de Alcañiz 
Toate martile 
De la hora 15,30 la 17 
Informaþii la 978 87 02 96 

Reuniuni de mame, sedinþe ºi conferinþa despre alãptarea maternã: 
primele zile ale fãtului. În timpul noptii. Mãrirea producþiei de lapte. Ce 
se face câd plînge?. Importanþa poziþiei pentru alãptare. Alãptarea ºi 
lucrul afarã de casã. 
Vía láctea a editat un ghid de sfaturi pentru alãptarea maternã ce 
se poate solicita la centrul de sãnãtate. 

ALÃPTAREA MATERNÃ ALÃPTAREA MATERNÃ 

Vía láctea 
Grupul de promoþie, protecþie ºi sprijin 
de la alãptarea maternã. 
Din anul 1987 

 
Vía Láctea oferã activitãþi 
gratuite 
Declaraþii de interese sanitare 
ale Guvernului de Aragon 

Zaragoza, Alcañiz, Huesca. 
 

Traducido por Silvia Coman

Idioma: rumano

http://www.vialactea.org
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