
 כיצד ניתן לזהות הנקה נכונה?

בסדר?  נוכל לדעת שהכלאיך הורים לתינוק חדש שואלים את עצמם לאחר הלידה שאלה חשובה זו. 

 שהתינוק מקבל מספיק חלב? שההנקה מתנהלת כסדרה?

קודם כל, חשוב שתזכרי שהימים הראשונים הם הקשים ביותר. לוקח זמן להתרגל למצב חדש, 

אחר. ההורמונים שמציפים וגורמים לך לבכות לעיתים קרובות, העייפות לתינוק חדש ולאני 

 שנותנת את אותותיה, ובעיקר הבלבול והלחץ של האם אני עושה הכל כמו שצריך?! מצטברתה

זה נכון שיעבור זמן עד שתישני כמו  ואז תגיע השגרה המבורכת. ,לאט לאט יחלפו הימים הראשונים

מתי הוא –התינוק שלך לזהות את הצרכים של  ( אבל את תדעי 60שצריך שוב )אולי כשתהיי בת 

 זה מה שהוא צריך כרגע.רעב, עייף או רק רוצה אותך, כי 

)בפרספקטיבה של חיים קודמים עוד שבועיים  למשלאפשר היה להתבונן אל העתיד הקרוב, אם 

אבל זה זמני וזה  את חיה מהנקה להנקה כרגע. צפוי להסתדר שבועיים זה כלום(, היית רואה שהכל

רכזי בך הת חולף. תרשי לעצמך לנוח ולצבור כוחות. חוץ מהנקה וטיפול בתינוק אל תעשי דבר.

  .ולכן חשוב לאכול טוב, לשתות ולנוחלידה, זו מעמסה משמעותית על הגוף,  ובתינוקך. הגוף עבר

 ובכל זאת, איך ניתן לזהות הנקה נכונה?

אם את מתכננת להניק, חשוב . כמה התינוק אכלך לדעת אחד הקשיים בהנקה הוא שאין לנו דר

 שתביני איך מתנהלת ההנקה. הנה כמה מדדים שיעזרו לך לקבל מושג:

 עלייה במשקל

עליה במשקל היא המדד המדויק ביותר לתקינות ההנקה, והיא מצביעה על כך שהתינוק מקבל 

 -בל ירידה במשקל של יותר מכל התינוקות יורדים מעט במשקל בימים הראשונים, א מספיק חלב.

לחייו מתחיל התינוק לעלות  חמישיהיא סיבה לוודא שההנקה מתנהלת היטב. החל מהיום ה 7%

שבועיים עליו לחזור למשקל הלידה שלו. תינוק שלא חזר למשקל הלידה  -עשרה ימים  תוך .במשקל

 חשוב לבדוק שההנקה נכונה ותקינה. –

גרם בשבוע. עליה קטנה יותר מצריכה בדיקה  050-000בתקופה הראשונה אנו מצפים לעלייה של 

 ומעקב.

שעות. תינוק יונק, אוכל מעט, או יותר נכון,  3-4תינוק שאוכל תחליף חלב מבקבוק, אוכל בממוצע כל 

שעות  – כמה שהוא צריך, לעיתים קרובות. היום יודעים להגיד שיש שעות המוגדרות כשעות הנקה

הוא יאכל מצד אחד, יעבור לצד שני, ינוח ושוב ירצה  ","on and off שבהן התינוק יהיה על השד

 "מה קורה? אולי אין לי מספיק חלב?" , תשאל את עצמה:לנשום בין הנקה להנקהלאכול. האמא שלא 

עות הנקה אלו, זהו מצב נורמלי ורגיל. שעות יניקה עשויות להימשך כשעתיים, שלוש ואף יותר. לצד ש

תקין. מצב זה לא  - ביממה שעות 04 שמחובר לשד אימו אנו מצפים גם למרווחי שינה. כלומר, תינוק 

 זו התנהגות תקינה וסימן להנקה נכונה. –אבל תינוק שיונק במרווחים קצרים 

 ציאותי

שחורות  תהינה של התינוק הראשונות ציאות. הייתכן שליילוד לא תהיה יציאהימים  4-5 עד גיל

יהפכו לירוקות כהות, ירוקות בהירות יותר, הן ודביקות )זה המקוניום, הצואה הראשונית(, ובהדרגה 

חיתולים עם קקי החל מהיום  3-4ימים יהפכו צהובות, במרקם משחתי. אנו מצפים ל  4-6ולקראת גיל 

לשניה, יכול להגיע  ועד גיל שישה שבועות. לאחר גיל שישה שבועות, המרווח בין יציאה אחת שייחמה

 גם למספר ימים ועדיין להחשב תקין.

 



פעמים ביממה, אבל החל מהיום הרביעי אנו כבר  3-בימים הראשונים יתכן שהתינוק יעשה שתן רק כ

איך תדעי מה נחשב לחיתול רטוב? קחי טיטול יבש ושפכי לתוכו  חיתולים ספוגי שתן. 5-6מצפים ל 

 ספוג בשתן.כך שוקל טיטול  –שלוש כפות מים 

 תינוק ערני ומגיב

אם התינוק נראה שבע ומרוצה לאחר הנקה, ובשעות הערות שלו הוא ערני, מגיב ואינו מראה סימני 

 יה, זה סימן נוסף להנקה נכונה והתנהלות תקינה.תאפא

 משך ההנקה

תינוק מאחר ותינוק יונק אוכל כמויות קטנות לעיתים קרובות, אין טעם להיצמד לשעון. צריך להניק 

לעיתים הוא יאכל במשך  יניקות ביממה(. 7-8)בתנאי שהוא מבקש ומקבל לפחות  בהתאם לצרכיו.

זמן ממושך, יעשה הפסקה וישן שנת ישרים ולעיתים הוא יאכל דקות ספורות, וישן שינה דומה. מאחר 

גם  ואין חשש להאכלת יתר, צריך לאפשר לתינוק לינוק עד שהוא אינו רוצה בכך ומרפה מהשד.

דקות ויש תינוק שמקבל את  40יש תינוק שאוכל במשך  –הטמפרמנט של התינוק משחק פה תפקיד 

 דקות בלבד. 00מה שהוא צריך ב 

להניק את התינוק מצד אחד עד שהוא מרפה, להרים אותו לגרעפס )לא תמיד  מומלץבהנקה נכונה, 

השתדלי להניק בכל פעם משני בשד אין אויר(, להחליף חיתול ואז להציע את הצד השני.  –ייצא 

הצדדים וזה ישמור לך על ייצור חלב תקין. בפעם הבאה, התחילי מהצד שסיימת בו. החלפת החיתול 

הפעם  –נועדה להעיר את התינוק שנרדם. לעיתים לא יחלפו מס' דקות והתינוק יראה שוב סימני רעב 

 צור יתר.תני לו מהצד השני ואל תזפזפי מידי בין הצדדים כדי למנוע יי

 תפיסה נכונה

חשוב להבין שהחלב לא נמצא בפטמה, אלא  – של השד הקפידי כבר מההתחלה על תפיסה נכונה

בצינוריות החלב שמאחור, ועל כן בתפיסה נכונה, הפטמה נמצאת עמוק בפי התינוק. נסי לדמיין 

. כשהתינוק המון שד בפה : שהפטמה אמורה לשבת בחיך העליון שבפי התינוק, או במילים אחרות

 תופס רק את הפטמה, היניקה שלו לא יעילה, הוא לא יקבל מספיק חלב ואת תפצעי. 

, הביאי את התינוק מתחת לשד, חכי לרגע שיפתח פה גדול, נסי של התינוק אל השד בזמן החיבור

לכוון את השפה התחתונה שלו לקצה ההילה שמתחת לפטמה, תני לו לעבור את הפטמה כאילו זה 

ואז חברי אותו. בדרך זו הפטמה נמצאת עמוק בפי התינוק, הלשון מעסה את השד והסנטר הר קטן 

 אל גופך. עמוק בפנים משתתף אף הוא בפעולת סחיטת החלב. הצמידי את הטוסיק של התינוק

את תלמדי והתינוק  –כמו כל דבר. אך מפעם לפעם הדבר יהיה קל יותר  –כמובן שזה דורש תרגול 

 ילמד.

נכונה הכאב הראשוני של החיבור אמור לחלוף. זה בהחלט יכול להוות מדד עבורך.  אם התפיסה

ולראות אם הכאב נרגע.  00כלומר, לעבור את החיבור הראשוני הכואב, לנשום במהלכו, לספור עד 

על . חשוב להקפיד כנראה שאפשר לשפר –משמע התינוק יושב טוב וההנקה נכונה, אם לא  –אם כן 

 תאם פגישה ראשונה בטיפת חלב כיומיים שלושה לאחר השחרור מבה"ח.מעקב מקצועי ול


