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Вітаємо, ви
стали мамою!
Ласкаво просимо у світ материнства — світ ніжності та любові,
світ турботи і радості! Нарешті ви зможете торкнутися свого
малюка й обійняти його... Тепер ваша сім’я стала більшою і
ваше життя змінилося. Ми допоможемо розібратися, що
до чого, і разом з вами пройдемо не завжди легкий шлях,
допомагаючи вам дбати про малюка і розвивати його щодня,
щомиті, через кожен дотик.
Але радість перших днів можуть затьмарити незвичні
труднощі: ваша дитина така маленька й тендітна, що навіть
трохи лячно — як з нею поводитися? Чому вона плаче?
З’являється дуже багато питань, про які ви раніше навіть не
здогадувалися. Без сумніву, кожна дитина особлива, а мама
— унікальна. Але є спільні рекомендації, які допоможуть вам
знайти відповіді на чимало запитань.
У цій брошурі ми постаралися зібрати найкорисніші
рекомендації стосовно щоденних ритуалів догляду за
малюком, які базуються на досвіді дуже багатьох мам,
педіатрів та акушерів, фахівців із дитячого розвитку в Україні
та усьому світі.

Ми бажаємо здоров’я,
радості та ніжності вам
і вашому малюкові!
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1. Починаємо спілкування
з новонародженим
5

З перших днів життя немовляти на нього починає впливати
довколишній світ. Він відчуває доторки, вловлює запахи, які
поширюються в повітрі, чує різноманітні звуки. І за допомогою
органів чуття малюк пізнає світ навколо себе і розвивається. У науці
це називається мультисенсорним розвитком дитини.
Через постійний тактильний, прямий зоровий контакт батьків і
дитини між ними налагоджується емоційний зв’язок, який позитивно
впливає на настрій малюка і його розвиток. Дитина відчуває, що
вона не сама у цьому новому, незнайомому світі. Тому такі важливі
не просто щоденні гігієнічні процедури, а контакт матері з дитиною,
який має великий мультисенсорний вплив на розвиток немовлят.

Купання, масаж дають батькам ідеальну можливість
формувати мультисенсорний вплив завдяки тому, що
немовля відчуває, бачить, чує і нюхає.
Розвиток постійної взаємодії і взаємозв’язку між матір’ю і дитиною
закладає початок соціальним відносинам та адаптаційним
можливостям новонародженого, впливаючи загалом на все
подальше життя дитини. У всьому, що ви робите разом із малюком,
насамперед важливо керуватися принципами любові і турботи.

Принцип 1. Безумовна любов
Любіть малюка просто за те, що він є. Тоді дитина виросте впевненою
в собі і своїх силах. Щоб вона відчувала вашу теплоту і ніжність,
ЗАВЖДИ дивіться їй в очі з любов’ю і добротою, навіть якщо дуже
втомилися.
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Принцип 2. Увага мамі і дитині
Для малюка важливе відчуття того, що для своєї мами він найрідніша
і найважливіша людина. Ваша увага розвиває його самооцінку,
формує правильне ставлення до світу.
Але не забувайте про себе: постійно втомлена мама — це не те,
що потрібне дитині. Вам також потрібен сон і відпочинок для
відновлення сил, тому не старайтеся відразу зробити всі справи.
Поки дитя спить, відпочиньте й ви.

Принцип 3. Лагідні торкання
Торкайтеся дитини не тільки для того, щоб одягнути і вмити
її, але й щоб показати свою любов. Вашому малюкові зараз
дуже важлива увага. Ласка дасть йому відчуття того, що він
найголовніший і найважливіший на світі для своєї мами! Це
потрібне йому і зараз, коли він ще зовсім маленький, і потім
— коли почне дорослішати. Доведено: малюки, які виросли в
любові, швидше розвиваються, ростуть більш незалежними.
Клінічно доведено, що доторки мають позитивний вплив на ріст
і розвиток дитини1,2. Так, результати 14 досліджень за участю 887
жінок показали, що у більшості мам, які практикували контакт зі
своїм малюком «шкіра до шкіри», зберігалося грудне вигодовування
у 1-4-й місяці після пологів1,2,3.

Принцип 4. Розмовляйте з малюком
Голос мами має унікальний ритм і заспокійливі модуляції для
дитини. Діти, з якими багато розмовляють, швидше починають
говорити, а за розвитком часто випереджають однолітків.

1
Дієго М.А., Філд Т. і співавт. Масаж недоношених дітей сприяє постійному підвищенню активності блукаючого
нерва і моторики шлунка, які пов’язані зі збільшенням ваги. Акта Педіатрика 2007;96(11):1588-1591.
2
Філд Т. Дотики і масаж у ранньому розвитку дитини. Сполучені Штати: Джонсон&Джонсон Педіатричний
Університет, 000;2004.
3
Мур Е.Р., Бергмен Н., співавт. Ранній контакт шкіра до шкіри для матерів і їхніх новонароджених. Кокранівська база
даних систематичних оглядів. 2016;10.1002/14651858.С0003519.pub4
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Звичний догляд за немовлям — перевдягання дитини, купання,
вкладання спати — несе в собі осмислену, сповнену любові та
ніжності дію!
Коментар експерта
Постійні прояви любові і турботи дадуть вашому малюкові
відчуття надійності та безпеки. Не бійтеся розпестити його
своєю любов’ю! Навпаки — він почуватиметься набагато
спокійніше і буде поводитися так само.
Крім відчуття комфорту, в процесі тактильного контакту
дитина отримує від мами перші уроки сприйняття світу. Носіть
малюка на руках у різних позах, супроводжуючи свої дії лагідними
словами. Отримуючи з перших днів такий корисний досвід, дитина
в майбутньому буде краще адаптуватися у нових умовах.

Ваш новонароджений малюк може здаватися тендітним і чутливим,
але не бійтеся торкнутись його. Діти, яких довше тримали на руках,
краще ростуть і менше плачуть. М’язи шиї вашого малюка ще не
розвинуті, тому, коли берете його на руки, обов’язково підтримуйте
голівку. Якщо тримаєте дитину вертикально, притримуйте її голівку
другою рукою або кладіть на своє плече.
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2. Бачимо, слухаємо
і відчуваємо разом
9

Для дитини поява на світ — справжній стрес. Уявіть, що ви довгі
місяці провели у затишному коконі, де було тепло і приємно, а тишу
порушував лише мамин голос. Аж раптом з’явилося яскраве світло,
незрозумілі звуки і відчуття! Любов, ласка, турбота і стимулювання
почуттів допоможуть малюкові швидше звикнути до зовнішнього
оточення. Хочете дізнатися, як зараз сприймає світ ваш малюк?

Зір
Новонароджені діти бачать на відстані до 20 см. Доступна їхньому
сприйняттю картинка світу дуже розмита і становить близько 4
% гострого зору дорослого. Відразу після народження у дитини є
вроджена здатність шукати контрастні візуальні образи, насамперед
обличчя і очі. Ваш малюк вчиться розпізнавати овал вашого обличчя,
оскільки він забезпечує контраст із лінією волосся і довколишнім
тлом. Наприклад, якщо ви зміните свою зачіску, розпустите волосся
або приберете його назад, дитині треба буде звикнути до вашого
нового контуру обличчя, але вона впізнає вас через інші відчуття,
як-от запах, дотик, смак і звук вашого голосу.
Дослідження показали, що новонароджені можуть успішно
прикластися до грудей уже протягом години після народження.
Вважається, що крім запаху грудей, дитина шукає соски завдяки
їхньому контрасту зі шкірою матері. Ареола і сосок стають дуже
темними у вагітних жінок, завдяки чому вони виділяються, як «два
маяки» для новонародженого. Новонароджена дитина віддає
перевагу круглястим формам, їй легше спостерігати за ними,
оскільки очні м’язи ще не можуть виконувати різких рухів. Згідно з
науковими даними, у новонароджених ще не сформовані рефлекси
сльозовиділення і кліпання. Оскільки захисні рефлекси ще не
розвинуті, треба дуже акуратно доглядати за оченятами немовляти.
Фахівці рекомендують вибирати для купання засоби, які мають
м’який вплив і не подразнюють очі1, наприклад: шампуні, піни та
гелі для купання з формулою «без сліз».

Догляд за шкірою новонародженої дитини. Науково обгрунтовані методичні рекомендації. Спілка педіатрів Росії.
2016.

1
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Слух
Досить добре розвинутий у новонароджених. Ще під час вагітності
малюк постійно слухає голос мами, а з появою на світ упізнає його.
Це допомагає йому почуватися більш захищеним.

Нюх
Ваш малюк уже добре розпізнає деякі запахи. Найулюбленішим
протягом багатьох місяців буде запах мами. Він робить
довколишнє середовище більш довірливим, заспокоює малюка.
Тому після народження малюка старайтеся не користуватись
сильними ароматичними речовинами (наприклад, парфумами,
ароматизованими гелями для душу), адже вони можуть перебити
цей важливий і потрібний крихітці запах.

Дотик
Шкіра — найбільший орган чуття. До народження малюк мало
що знав про дотики, але тепер завдяки ним він пізнає світ і
налагоджує тісний емоційний зв’язок із батьками. Відчуття дотику
дитини можна і треба розвивати за допомогою масажу, купання,
а також своїх лагідних доторків. Трохи згодом давайте крихітці
предмети для дослідження — різних форм, розмірів, фактури.
Шкіра новонародженого дуже ніжна й чутлива, а їй доводиться
виконувати дуже багато функцій дорослої шкіри. «Захисна плівка»
на її поверхні, так звана гідроліпідна мантія, дуже вразлива.
Щоб зберегти її, потрібне щоденне зволоження. Тому важливо
використовувати після купання дитячі креми, молочко і олійки, які
допомагають втримувати вологу.

Під час догляду за дитячою шкірою протипоказане
використання агресивних очищувальних засобів. Не
рекомендується традиційне тверде1 мило: воно
сушить шкіру і подразнює слизову оченят.
1

Мило, яке має високий водневий показник pH
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3. Організовуємо життя сім’ї
у післяпологовий період
12

Після народження малюка ваше життя кардинально змінилося.
Догляд за дитиною і побутові клопоти забирають тепер усі ваші сили.
Чимало мам дуже втомлюються не тільки через безконечні вимоги
новонародженого, але й тому, що намагаються робити надто багато
інших справ. Як серед турбот знайти час і для себе? Зосередьтеся
на собі та малюкові. Ось основні принципи, які допоможуть вам
організувати нове життя.
1. Дозвольте близьким людям виявити турботу про вас і дім. Вони
знімуть із вас частину хатніх турбот і допоможуть приділити
більше часу турботам про малюка. Якщо є така можливість, не
беріть на себе всі обов’язки. Подумайте над тим, як ефективніше
розподілити свій час. У перші місяці після народження малюка
не старайтеся бути ідеальною господинею. Дорослі члени сім’ї
у змозі подбати про себе самі, тому не слід витрачати час, коли
малюк спить, на хатні справи. Прийміть душ, поспіть, приготуйте
свою улюблену страву, і життя заграє новими барвами!

2. Побудова режиму дня новонародженого, який передбачає
щоденні й повторювані протягом дня ритуали догляду, дуже
важлива як для дитини, так і для мами, буквально з перших днів
удома. Повторювані ритуали з часом допомагають малюкові
почати впізнавати їх. А коли дитина знає, чого сподіватися, вона
стає спокійнішою. Для мами ж чітка організація спільних днів з
малюком відчутно полегшує і спрощує догляд за ним, а значить,
допомагає розвивати і зміцнювати взаємодію.

3. Одноманітність і втома — головні причини післяпологової
депресії. У такі моменти материнство може здатися вам не таким
радісним, як ви собі його уявляли. Не забувайте про себе, не
зациклюйтеся на домі, виділіть час на себе, хай навіть це буде 20
хвилин на день.
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Обов’язково повідомляйте близьким про свої труднощі
і перші ознаки емоційного вигоряння, адже саме вони
можуть бути першими дзвіночками післяпологової
депресії!!!
4. Нехай тато має свої обов’язки: гуляти у вихідні, готувати малюка
до купання, ходити на молочну кухню і купувати підгузки,
бавитися вечорами, час від часу вкладати малюка. Дайте йому
можливість розділити радість від спілкування і турботи про
малюка. Періодично залишайте тата і дитину наодинці. Не
поспішайте на «порятунок»! Заохочуйте участь тата у догляді
за малюком. Визнаючи його успіхи, ви з часом отримаєте
незамінного і надійного помічника.
5. Не забувайте про чоловіка. Зараз йому також нелегко, і часом він
може почуватися зайвим на вашому з малюком «святі життя».
Дайте чоловікові зрозуміти, що він для вас не тільки батько
дитини, але й, як і раніше, кохана людина. Взаємна турбота
і ніжність допоможуть вам пережити важкий період. Якщо є
можливість, попросіть близьких посидіти з малюком хоча б один
раз на місяць, а цей час проведіть разом, удвох.
6. Відновлення фігури. Більшість набраних під час вагітності
кілограмів зникнуть після пологів. Для мам, які годують грудьми,
під забороною спеціальні дієти для схуднення. Єдина доступна
дієта: максимум корисних продуктів, мінімум смаженого,
солодкого, гіркого та гострого. Здорове харчування саме по собі
допоможе зменшити об’єми, а грудне вигодовування спалює
близько 500-600 ккал на день. Малюкові — найкраще харчування
на світі та імунітет, вам — струнка фігура.
7. Якщо у вас в сім’ї не первісток, допоможіть своїй старшій дитині
відчути власну значущість. Наприклад, якщо приносять подарунки
новонародженому, подбайте про запас сюрпризів і для старшого.
Заохочуйте його турбуватися про малюка. Обов’язково кажіть,
наскільки важлива для вас його допомога.
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4. Організовуємо
режим малюка
15

4.1. Годування
Годування грудьми — перше і найважливіше для здоров’я вашої
дитини. Материнське молоко містить усі компоненти, необхідні
для нормальної роботи його кишківника і міцного імунітету.
Це не тільки харчування, але й спілкування, яке дає малюкові
відчуття умиротворення і захищеності. Під час годування жінка
розслабляється і відпочиває. Годування грудьми формує тісний
зв’язок між мамою і її малюком, близькість, яка не може зникнути
в наступні роки.

Уміння годувати малюка грудьми — це зовсім не вроджена здатність жінки. Це навичка, яка набувається з
практикою.
Однак для хорошої лактації потрібні певні умови: позитивне ставлення
і підтримка з боку чоловіка та оточення, збалансоване харчування,
достатній питний режим і повноцінний відпочинок, а також відсутність
шкідливих звичок у жінки (скажімо, куріння) і захворювань у матері і
малюка. Годуйте малюка у спокійній, приємній для вас обстановці.
Можна ввімкнути неголосну улюблену музику. Якщо чоловік удома,
добре, щоб він теж був поруч. Усе це сприяє виробленню молока.
Дбайте про гігієну грудей. Немає потреби мити груди перед кожним
годуванням, достатньо приймати двічі на день душ. Влаштовуйте
повітряні ванни. Користуйтеся спеціальними прокладками для
грудей у період грудного вигодовування. Вони допоможуть
захистити одяг від протікання і зберегти шкіру грудей сухою, що
знижує ризик розвитку запалення.
Коментар експерта
Годуйте дитину грудьми на вимогу. Протягом місяця-півтора
триває процес налагодження лактації. Число прикладань до грудей
визначається «вимогою» дитини і може сягати близько 10 разів за
добу. Це нормально.
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Після закінчення цього терміну малюк сам вибере свій власний
режим активності та годувань. Годування грудьми стимулює
роботу мовного апарату. Видобувати молоко з маминих грудей —
нелегка робота. Для цього малюк напружує багато м’язів, тому
вони швидше розвиваються.
Згодом у таких дітей може знижуватися ризик розвитку
логопедичних проблем. Грудне вигодовування творить дива,
формуючи міцний емоційний зв’язок між мамою і малюком. Процес
годування стимулює вироблення гормону любові (окситоцину),
який підсилює материнський інстинкт. Малюк в цей час відчуває
мамине тепло, ніжність, дихання, серцебиття і заспокоюється.

Johnson's®
Прокладки для грудей у період
грудного вигодовування
М’які одноразові прокладки для грудей
у період грудного вигодовування
забезпечують надійний захист, прекрасно
вбирають вологу і зовсім не помітні під
одягом.
Повітронепроникний захисний шар перешкоджає потраплянню
вологи на одяг, при цьому дає шкірі дихати.
Спеціальний полімер у всмоктувальному внутрішньому шарі
швидко поглинає і втримує вологу, надовго зберігаючи шкіру
сухою.
Нековзна клейка стрічка втримує вкладку на місці для надійної
фіксації, що забезпечує зручність носіння.
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4.2. Очищення шкіри протягом дня
Необхідно щодня проводити гігієнічний догляд за шкірою
новонародженого. До нього належить очищення шкіри навколо
очей, туалет носа, вух. Особливого догляду потребують ділянки
шийних, пахвових, пахових складок, променевозап’ясткових,
ліктьових, колінних і гомілковостопних згинів через ризик розвитку
попрілостей.

1. Протираємо оченята
Злегка змочіть ватний диск водою і проведіть ним уздовж повіки
від зовнішнього краю до внутрішнього. Очистіть кожне очко.
Обов’язково використовуйте для кожного очка окремий тампон.

2. Чистимо вушка
У разі появи забруднень на поверхні вушної раковини видаліть їх за
допомогою олії і спеціально призначеної для цього ватної палички з
обмежувачем. Вушко малюка очищуйте лише на видимих ділянках.

3. Звільняємо носик
У разі потреби прочищайте носик малюка за допомогою тонких
ватних джгутиків (турунд). Не варто намагатися вийняти щось
із ніздрів дитини за допомогою ватної палички, оскільки в разі
найменшого різкого руху можна ненароком травмувати шкіру.

4. Очищаємо пахові складочки
Для догляду за шкірою складок користуйтеся ватними дисками або
м’якою тканиною, змоченою в теплій воді. Протираючи ділянки
складок, уникайте притискання і тертя. Просушіть ділянки складок
сухим ватним диском або м’якою бавовняною тканиною, після
чого нанесіть спеціальний дитячий засіб. Для догляду за шкірою в
складочках фахівці рекомендують використовувати дитячі засоби
для шкіри під підгузок. Вони містять спеціальні інгредієнти, як-от
оксид цинку, які сприяють абсорбції надлишків вологи і запобігають
розвитку подразнення шкіри.
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Також можна регулярно використовувати спеціальні вологі дитячі
серветки для очищення шкіри в ділянці пахових складок. Такі
серветки особливо зручні, коли потрібно очистити шкіру малюка, а
проточної води немає.

5. Приймаємо повітряні ванни
Корисно роздягнути малюка і покласти на животик на 3-5 хвилин.
Такі повітряні ванни необхідні для шкіри і загального здоров’я
дитини.

Johnson’s® Дитячі вологі серветки
«Ніжність бавовни»
Дитячі вологі серветки «Ніжність бавовни» — це швидкий і зручний
спосіб дбайливого очищення шкіри малюка.

Містять справжню бавовну.
Розроблені для щоденного очищення шкіри в ділянці під
підгузком.
Ультрам’яке волокно розроблене спеціально для делікатної
шкіри новонародженого. Дбайливо очищує шкіру.
Протестовані дерматологами.
Не містять парабенів, сульфатів і барвників, мила і ароматизаторів,
потенційних алергенів, спирту, феноксиетанолу.
Гіпоалергенні1.

1

Склад розроблений з метою зведення можливості алергічних реакцій до мінімуму
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4.3. Заміна підгузка
Заміна підгузка може стати елементом потенційного спілкування
між батьками і малюком. Оскільки для малюка це не найприємніше
заняття і йому може бути не дуже затишно, постарайтеся виявити
максимальну ніжність і ласку, щоб ваші турботливі торкання
допомогли йому відчути комфорт.
Ніколи не виявляйте почуття неприязні у зв’язку із запахом чи
вмістом підгузка — малюк уважно вивчає вираз вашого обличчя і
реагує на нього!
Завжди перевдягайте дитину в чистому приміщенні. Перед
процедурою перевірте, чи має все потрібне напохваті. Вам можуть
знадобитися: декілька чистих підгузків, вологі дитячі серветки, крем
під підгузок.

Вам буде зручніше, якщо є сповивальний столик, на
якому завжди є ці речі. Якщо під час заміни підгузка
ви щось забули взяти, відвертаючись, обов’язково
однією рукою притримуйте малюка — ану ж саме в
цей момент йому захочеться перевернутися? Безпека
понад усе!

1
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Покладіть малюка на сповивальний
столик.
Розстебніть і розгорніть використаний
підгузок.

2

3

4

5

6

Обережно злегка підніміть малюка за
ніжки однією рукою, а другою видаліть
використаний підгузок.

Протріть пахові складки,
використовуючи вологі дитячі серветки.
Очищуйте шкіру у напрямку від животика
до спинки.

Акуратно злегка підніміть малюка
за ніжки і протріть сіднички.
Переконайтеся, що у складочках не
залишилося забруднень (залишків крему,
калу). Ви також можете підмити малюка
проточною водою з використанням
засобу для купання.
Тонким шаром нанесіть крем під
підгузок.
Крем слід використовувати під час
кожної заміни підгузка для профілактики
пелюшкового висипання.

Підкладіть чистий підгузок під попку
малюка.
Опустіть ніжки. Застебніть застібки.
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Неприпустимо розтирати шкіру під час її очищення.
Важливо пам’ятати, що надто інтенсивне тертя або
миття можуть підсилити подразнення і ще більше
порушити захисні властивості поверхні шкіри.
Зверніть увагу на правила нанесення спеціального захисного крему
під час заміни підгузка. Крем наносять тонким шаром на шкіру
сідничок і пахові складочки малюка. Не рекомендується наносити
крем на статеву щілину у дівчаток і статеві органи хлопчиків.
До вибору засобу для догляду за шкірою в ділянці підгузка слід
поставитися з особливою ретельністю. Оксид цинку має властивість
абсорбувати (поглинати) надлишок вологи в ділянці під підгузком,
підсушуючи шкіру, має заспокійливий ефект, запобігаючи розвитку
подразнення шкіри, а також відомий своїми антисептичними
властивостями.
Завдяки переліченим властивостям оксиду цинку цей компонент
включають до складу засобів для догляду за шкірою в ділянці під
підгузком для профілактики пелюшкового дерматиту. Засоби з
оксидом цинку фахівці рекомендують наносити під час кожної
заміни підгузків після очищення шкіри. 1
Тримайте в запасі особливу розвагу тільки для заміни підгузка.
Наприклад, спеціальну пісеньку, віршик, іграшку. Якщо дитина
надто вигинається, постеліть на будь-яку рівну і доволі широку
поверхню дитячу ковдру і пелюшку і перевдягайте її там — так
безпечніше!
Перший місяць у дитини триває період «поїла/відразу ж покакала».
Та все ж старайтеся змінювати їй підгузок перед кожним годуванням,
щоб потім ситий малюк міг спокійно зануритися в дрімоту, а вам не
довелося його турбувати.

1
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Мило, яке має високий водневий показник pH

Під час підмивання або очищення шкіри в ділянці підгузка завжди
здійснюйте рухи у напрямку від живота до спинки, щоб кал не
потрапляв на статеві органи. Поки у новонародженого не відпала
пуповина, підтягуйте задній бік підгузка трохи вище, щоб передній
край був нижче пупка. Або відгинайте край підгузка таким чином,
щоб він не закривав пуповинну ранку, фіксуючи його застібкамилипучками.
Коментар експерта
Щоб захистити малюка від пелюшкового дерматиту, змінюйте
підгузок або пелюшки якомога частіше (не менш ніж 6-8 разів на добу)
і використовуйте захисні засоби для профілактики пелюшкового
дерматиту під час кожної заміни підгузка. Наприклад, креми, які
містять цинк. Оксид цинку має протизапальну і антимікробну дію,
поглинає надлишок вологи. Повітряні ванни обов’язкові: залишайте
малюка на 10-15 хвилин після кожної заміни підгузка, щоб шкіра
встигла просохнути, «відпочити».

Johnson’s®
Дитячий крем під підгузок
Містить 13% цинку, натуральні екстракти
листя оливи і масло ши. Він допомагає
відновити і зміцнити захисний бар’єр
шкіри, щоб звести до мінімуму ризик
почервонінь і висипань на делікатній
шкірі малюка в зоні підгузка. Крем має
приємну консистенцію і легко наноситься.
Формула крему гіпоалергенна1 і протестована дерматологами.
Відповідає стандарту Johnson's® «Клінічно перевірена м’якість»,
розробленому з урахуванням потреб ніжної шкіри дитини.
Не містить парабенів, фталатів і барвників.

1

Формула створена для зведення ризику алергії до мінімуму.
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4.4. Прогулянка
У літній період часу при температурі повітря понад 20 °С
дозволяється починати прогулянки з першого дня після повернення
з пологового будинку. Якщо ж температура повітря 0... +15 °С, то
першу прогулянку краще здійснити на 2-3-й день, починаючи з
20-30 хвилин. Щодня час прогулянок можна збільшувати на 15-20
хвилин. Бажано здійснювати прогулянки 2 рази на день.
У зимовий період час перебування на вулиці скорочується у 1,52 рази. Не рекомендується перебувати на відкритому повітрі з
новонародженою дитиною при температурі, нижчій ніж -10... -12 °С.
Однак у такі дні прогулянки можна проводити на заскленій лоджії
чи балконі. Одягати малюка слід відповідно до погоди, уникаючи
надмірних закутувань, щоб не допустити перегріву.

Сонце
Найкращий час для прогулянок у теплі літні дні — до 11 ранку і
після 16 вечора. У ці години сонячна активність знижена. Малюкам
до року бажано обмежити контакт із відкритим сонечком. Захисний
шар їхньої шкіри ще не сформований, тому дія прямих сонячних
променів може мати серйозні наслідки.
Після року можна залишати малюка на сонці трохи довше, але з
дотриманням запобіжних заходів. Обов’язково надягайте крихітці
хустинку або панамку, вибирайте одяг з натуральних тканин —
бавовни і льону.
Якщо дитина перебуватиме на відкритому сонці, а також
поблизу водойми, обов’язково відкриті ділянки тіла змащуйте
сонцезахисним засобом. Купуючи його, зверніть увагу на етикетку:
чи відповідає цей крем вашому малюкові за віком?
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Важливий момент — фактор SPF1, він повинен бути від 30 і вище.
Шукайте на упакуванні символи UVA2 і UVB3. Вони означають, що
засіб захищає не тільки від сонячних опіків, але й від небезпечних
для здоров’я шкіри променів.

Мороз і негода
Навіть доросла шкіра страждає в холодні дні від вітру і морозу.
Уявіть, які випробування випадають на шкіру вашого малюка! Вона
може стати сухою і тьмяною, з’явиться подразнення і лущення.
Щоб уникнути цього, не забувайте за 20 хвилин до прогулянки
наносити на обличчя і ручки дитини захисний крем. До його складу
можуть входити поживні, захисні компоненти, які перешкоджають
надмірному випаровуванню води, і вітаміни.
Що насиченіша текстура крему і що менше в ньому міститься води,
то надійніше він захищатиме шкіру дитини у зимовий період. З
ним не страшні мороз, вологість і вітер. Пам’ятайте, що наносити
зволожувальні засоби на шкіру безпосередньо перед виходом на
вулицю в морозну погоду не рекомендується.

Johnson’s® Дитячий крем
«Інтенсивне зволоження»
Крем «Інтенсивне зволоження» містить
кокосову олію, завдяки чому він зволожує
шкіру малюка протягом 24 годин і надає
їй м’якості.
Гіпоалергенна формула4 підходить
для малюків з перших днів життя.
Відповідає стандарту Johnson's® «Клінічно перевірена м’якість»,
розробленому з урахуванням потреб ніжної шкіри дитини.
Не містить парабенів, фталатів і барвників.
SPF (Sun Protection Factor) — фактор сонячного захисту.
2 UVA фільтр — фільтр, який вловлює і поглинає довгі хвилі ультрафіолетового випромінювання.
3 UVB фільтр — фільтр, який вловлює і поглинає середні хвилі ультрафіолетового випромінювання.
4 Формула створена для зведення ризику алергії до мінімуму.
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4.5. Купання
Купання приносить величезну користь для розвитку малюка.
Мікромасаж усього тіла водою, ніжні торкання мами стимулюють
органи дотику дитини і зміцнюють емоційний зв’язок. Крім того,
купання має загартовувальну дію.
Найперше купання зазвичай влаштовують після повернення з
пологового будинку. Найкращий час для водних процедур — перед
одним із вечірніх годувань. Вечірня ванна покращує сон, приносить
дитині задоволення, забезпечує м’яку тактильну стимуляцію та
емоційний зв’язок дитина-батьки.
Щоб перше купання пройшло якомога легше, заздалегідь приготуйте
на сповивальному столику все необхідне: чисту білизну для дитини,
чисту пелюшку або підгузки, ватні палички, щіточку для волосся,
засіб під підгузок, зволожувальний дитячий крем або молочко.
Вам знадобиться: дитяча ванночка, термометр для води, глечик
або ківшик для ополіскування, банний рушник великого розміру з
каптуром, пінка-шампунь для купання. Перед купанням перевірте
температуру повітря і води. Температура води для купання повинна
бути від 36,5 до 37,5 °С, повітря в приміщенні у перший місяць життя
— 24-26 °С.

У жодному разі не можна залишати
немовля у ванночці самого, навіть якщо
використовується сидяча ванна!

Коментар експерта
Однієї води для купання малюка недостатньо. Вона змиває лише
бруд, але не очищує від жиророзчинних забруднень: залишків
захисного крему, їжі, калу. Використовуйте засоби, спеціально
розроблені для купання новонароджених, які дбайливо очищують
шкіру від усіх забруднень і не сушать її.
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Для миття використовуйте м’який рідкий засіб pH, близький до
pH шкіри дитини, спеціально розроблений для ніжної шкіри
новонародженого. Тверді мила не рекомендується застосовувати
для очищення шкіри маленької дитини1. Після купання шкіру
промокніть рушником, а не витирайте. Уникайте інтенсивного тертя
шкіри малюка! Закріпіть у дитини позитивну асоціацію з купанням.
Нехай після кожної процедури на неї чекає щось приємне: масаж,
пісенька, погойдування.

1

2

3

Налийте потрібну кількість води у ванночку.
Додайте кілька долоньок шампуню і пінки до води і перемішайте її.

Роздягніть
малюка
і
обережно
опустіть його у воду: його потилиця
повинна бути у вас над зап’ястям лівої
руки (якщо ви правша), тоді як ваша кисть
утримує дитину за дальнє від вас плече.
Другою рукою ви будете мити малюка.

Нанесіть невелику кількість пінкишампуню на свою руку, спіньте і
починайте мити. Мити малюка треба
послідовно: шию, груди, живіт, ручки і
ніжки, спину і лише тоді голову. Ретельно
промийте складки на шиї, пахви,
складки в паху, ліктьові та колінні згини.

Не забудьте розкрити і вимити стиснуті кулачки. Промежину
немовляти слід промивати особливо ретельно. Щоб уникнути
потрапляння інфекції, дітей слід підмивати спереду назад.
Догляд за шкірою новонародженої дитини. Науково обгрунтовані методичні рекомендації. Спілка педіатрів
Росії. 2016.
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4

5

6

Голову дитини обмивають щодня,
бо у малюків вона зазвичай сильно
пітніє. Відкиньте голівку малюка назад,
притримуючи її долонею. Полийте
волосся водою від обличчя до потилиці,
нанесіть і спіньте трохи шампуню і пінки.

Помасажуйте шкіру голови, а тоді
акуратно змийте піну обмивальними
рухами від обличчя до потилиці. Тепер
можна обполоснути малюка водою з
ковша, яка повинна бути приблизно на
1 °С прохолоднішою за воду у ванночці.

Загорніть
дитину
в
рушник
і покладіть на чисті пелюшки. Промокніть
спочатку голову, а потім і тільце дитини.
Усі складки шкіри повинні бути ретельно
просушені.
Обробіть пуповинну ранку, дотримуючись рекомендацій вашого педіатра.

Усі складочки на тілі дитини обробіть за допомогою дитячого зволожувального крему або молочка. Обробіть пахові складки і ділянку
підгузка кремом під підгузок. Надягніть підгузок і одягніть дитину.
Коментар експерта
Дитину можна купати до відпадіння пуповинного залишку — це
не завдає шкоди здоровій дитині. Купання може бути щоденним
і не рідше ніж 2-3 рази на тиждень, щоб підтримувати гігієну. У
разі потреби — з очищувальними шампунями і пінками. Купання
протягом першого місяця життя повинно тривати не більш ніж
5-10 хвилин.
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Для старших дітей, як радять експерти, припустиме триваліше
купання1. Тривалість перебування маленької дитини у воді може
негативно позначитися на стані шкірних покривів. Вода розчиняє
гідроліпідну плівку на поверхні шкіри і може сприяти розвитку
сухості та дерматитам. Не рекомендується додавати до води для
купання відвари ромашки, чебрецю, морську сіль тощо, оскільки
можливий розвиток алергічної реакції і висушування шкірних
покривів.
Деякі малюки після купання дуже нервуються під час перевдягання.
Це може бути пов’язане з різницею між температурою води і
повітря. У такому разі не розкривайте рушник відразу, дайте дитині
декілька хвилин на адаптацію.

У більшості малюків після народження відбувається
фізіологічне лущення, особливо на ручках, ніжках і
животику. Не забувайте зволожувати шкіру малюка
після купання!

Мікробіом шкіри малюка
За останні роки дедалі більшу важливість з погляду нормального
розвитку дітей від народження набуває питання гармонійного
розвитку мікрофлори шкіри малюка. Відомо, що наше тіло заселене
мільйонами мікроорганізмів. Зокрема, мікроорганізми населяють і
шкірні покриви людини від самого народження.
Важливість так званої мікрофлори, або мікробіому шкіри, зумовлена
насамперед її захисними функціями1,2, а також безпосередньою
участю у підтриманні імунітету шкіри.

Догляд за шкірою новонародженої дитини. Науково обгрунтовані методичні рекомендації. Спілка педіатрів Росії.
2016.
Коген А. Л., Нізет В. зі співавт. «Мікробіота шкіри: джерело захворювань чи захист?» Британський журнал
дерматології 158.3 (2008):442-455. 21.02.2018

1

2
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Перші мікроорганізми потрапляють на шкіру дитини під час
пологів, коли малюк проходить пологові шляхи матері. А для
діточок, народжених шляхом кесаревого розтину, під час прямого
контакту з мамою «шкіра до шкіри». Саме тому для здорового
розвитку малюка такий важливий тактильний контакт із мамою
від найпершого дня життя. У процесі росту дитини кількість, а
також різноманіття мікроорганізмів, які населяють шкіру, зростає,
сприяючи здоровому розвитку дитячої шкіри і її нормальному
імунологічному функціонуванню1.
У зв’язку з цим особливо важливим завданням у догляді за малюком
є збереження нормального мікробіому дитячої шкіри під час
використання засобів для догляду. Саме тому так важливо вибирати
дитячі засоби, які сприяють дозріванню здорової мікрофлори шкіри
немовляти з клінічно доведеним ефектом такого впливу.

Коментар експерта
Мікробіом шкіри — це сукупність всіх мікроорганізмів, які є на
поверхні шкіри. У здорової людини шкіра заселена корисними
бактеріями (сапрофітами), які захищають організм від інфекційних
захворювань, виробляють необхідні для нормального розвитку
шкірного покриву речовини, стимулюють імунітет.
Через неправильний догляд за шкірою кількість сапрофітних
бактерій відчутно зменшується, а на їхнє місце приходить
патогенна флора (золотистий стафілокок, піогенний стрептокок
і гриби роду Candida). Саме вони є причиною розвитку гнійничкових
захворювань шкіри, інфікованих попрілостей, а також тригерами
алергічного запалення (наприклад, при атопічному дерматиті).

1
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Кофлін, Фріден і Айхенфілд, 2014: III

Коментар експерта
pH шкіри новонародженого повинен бути відносно низьким, тобто
«кислим», що перешкоджає розвитку патогенної флори на поверхні
шкіри. У зв’язку з цим небажано застосовувати засоби для купання
і догляду за шкірою малюка, які «піднімають» pH до значень, за яких
інфікування шкіри стає можливим, тобто не слід застосовувати
засоби, що містять луги, як-от звичайне мило і косметичні засоби
з подібними властивостями.
Це стосується й засобів, які містять спирт і кислоти, що здатні
порушити гідроліпідну мантію і зруйнувати нормальну мікрофлору
шкіри, яка не дозволяє поселитися на шкірі дитини патогенним
мікроорганізмам.
Нормальна мікрофлора стимулює імунітет шкіри дитини з перших
днів життя, створюючи її захист від хвороботворних бактерій,
вірусів і грибів. Тому так важливо не змінювати середовище, що
сформувалося на шкірі дитини, купаючи малюка і обробляючи його
шкіру дуже обережно, не піддаючи надмірному температурному і
тактильному впливу.

Коментар експерта
Формування
мікробіому
дитини
починається
ще
внутрішньоутробно під впливом материнських мікроорганізмів.
Бактерії шлунково-кишкового тракту вагітної жінки виконують
дві основні функції: додаткове виділення енергії, необхідної для
швидкого росту і розвитку плода, а також «підготовка підгрунтя»
для формування мікробіому дитини. Мікробіом грудного молока
відіграє важливу роль у регуляції збільшення маси тіла дитини.
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Johnsons® Дитячий шампунь
і пінка для миття та купання
«Ніжність бавовни»
Завдяки легкій і ніжній текстурі цей
шампунь і пінка ідеально підходять для
очищення шкіри малюка з перших днів
життя. Клінічно доведено, що делікатна
формула у складі засобу не порушує
природний розвиток мікробіому шкіри1,
а особливий «аромат щастя»1 2 зробить
взаємодію з малюком під час купання ще
приємнішою.

Згідно з опитуванням мам, «аромат щастя»2 покращує настрій
батьків і малюка, тому сприяє зміцненню емоційного зв’язку між
ними3.
Ніжна формула містить екстракт натуральної бавовни і не
містить парабенів, сульфатів і барвників, мила і ароматизаторів,
потенційних алергенів4.
Легко і швидко змивається, не залишаючи слідів на шкірі малюка.
pH відповідає pH шкіри новонародженого.
Не викликає подразнення кон’юнктиви очей.

1
Вивчення клінічних ефектів «Ніжність бавовни» Johnson’s® для дітей на мікробіом здорової шкіри
новонародженого. Кімберлі Капоне, доктор філософії, Діана Фрисія, Лорена Телофскі, Янета Ніколовскі, доктор
філософії, П’єрлуїджи Кумо.
2
Художній образ. На думку батьків міленіалів.
3
Глобальне опитування про лінійку «Ніжність бавовни»: шампунь і пінка, лосьйон, олія, присипка. Кількість
опитаних: 316 мам. Час проведення опитування: 2016-2017
4
Формула створена для зведення до мінімуму ризику алергії. Перелік ароматизаторів-алергенів. Науковий
комітет Європейської комісії з безпеки споживачів. 2012.
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4.6. Зволоження шкіри
Від стану шкіри значною мірою залежить і загальне самопочуття
крихітки. Ці, здавалося б, рутинні етапи догляду дуже важливі для
вашого малюка. Вони допомагають зберегти його шкіру здоровою.

Чому так важливо зволожувати шкіру малюка?
Шкіра новонародженого дуже ніжна і чутлива. Вона відрізняється від
шкіри дорослої людини, але при цьому вона повинна виконувати всі
функції дорослої шкіри і відігравати роль своєрідного бар’єра, який
запобігає несприятливому впливу зовнішнього світу. Шкіра відіграє
важливу роль у захисті від подразників, токсинів та інфекцій. Вона
також регулює температуру тіла малюка. Саме шкіра є своєрідним
інструментом для знайомства дитини з навколишнім світом через
доторки.
У порівнянні зі шкірою дорослої людини дитяча шкіра:
Приблизно у 5 разів тонша;
Більше схильна до сухості;
Більше схильна до розвитку алергії і подразнення;
Вбирає більше води, але й швидше її втрачає.
Щоденне зволоження допомагає підтримувати достатній рівень
вологи в дитячій шкірі, що забезпечує умови для її нормального
розвитку і дозволяє їй ефективніше виконувати свої функції.
Суха і подразнена шкіра не може повною мірою виконувати свої
бар’єрні функції і захищати від подразнювальних речовин, алергенів
та інфекційних агентів, які сприяють розвитку запальних процесів.
Щоденне зволоження сприяє підтриманню захисного бар’єру шкіри.
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Сухість шкіри може викликати свербіж і тривожність у малюка.
Зволожувальні та пом’якшувальні засоби (емоленти) допоможуть
ослабити і запобігти неприємним відчуттям. Фахівці рекомендують
застосовувати емоленти для профілактики подразнення шкіри
під час щоденного догляду. Їх слід наносити тонким шаром для
цілковитого вбирання. Так, щоб залишки засобу не залишалися на
шкірі малюка, а також не накопичувалися у складках шкіри.

Коментар експерта
Дитяча шкіра дуже тонка, чутлива і легковразлива. Вона більш
проникна для мікробів і схильна до порушення водного балансу. У
зв’язку з цим важливо уже з перших днів життя малюка доглядати
за його шкірою з використанням засобів, розроблених з урахуванням
її особливостей.
Коментар експерта
Емоленти (пом’якшувальні засоби) можна використовувати для
профілактики подразнення шкіри під час щоденного догляду,
особливо у разі ризику розвитку атопічного дерматиту. Ці
засоби слід застосовувати не рідше ніж один раз на день або як
пом’якшувальний засіб після купання, або як масажну олійку, що
використовується під час масажу малюка.
У ролі емолентів можна використовувати спеціальні дитячі засоби.
Наприклад, молочко і креми можна наносити на шкіру дитини відразу
після купання, а олійку — під час масажу. Не варто застосовувати для
догляду за шкірою дитини харчові рослинні олії — це може призвести
до небажаних наслідків, як-от подразнення шкіри та алергічні
реакції. Перевагу слід надавати перевіреним засобам, розробленим
спеціально для новонароджених: слід вибирати засоби, які містять
обмежену кількість інгредієнтів. Що менше інгредієнтів містить засіб
для догляду за дитячою шкірою, то менший ризик виникнення реакції
з боку ніжної і чутливої шкіри дітей.
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Johnson's®
Дитяче молочко для обличчя
і тіла «Ніжність бавовни»
Легка і ніжна текстура молочка підходить
для малюків з перших днів життя. Клінічно
доведено, що делікатна формула у складі
засобу не порушує природний розвиток
мікробіому шкіри1, а особливий «аромат
щастя»1 2 зробить взаємодію з малюком
під час будь-якої процедури зволоження
ще приємнішою.

«Аромат щастя»2 поліпшує настрій батьків і малюка, а отже,
сприяє зміцненню емоційного зв’язку між ними3.
Ультралегка формула молочка миттєво вбирається, дозволяючи
шкірі дихати, і не залишає слідів ні на шкірі, ні на одязі малюка.
Молочко на водній основі зволожує шкіру на 24 години і
захищає її4.
Ніжна формула містить екстракт натуральної бавовни і є
гіпоалергенною5.
Відповідає стандарту Johnson's® «Клінічно перевірена м’якість»,
розробленому з урахуванням потреб ніжної шкіри дитини.
pH відповідає pH шкіри новонародженого.
Не містить парабенів, фталатів, сульфатів і барвників.

1
Вивчення клінічних ефектів «Ніжність бавовни» Johnson’s® для дітей на мікробіом здорової шкіри новонародженого.
Кімберлі Капоне, доктор філософії, Діана Фрисія, Лорена Телофскі, Янета Ніколовскі, доктор філософії, П’єрлуїджи
Кумо.
2
Художній образ. На думку батьків міленіалів.
3
Глобальне опитування про лінійку «Ніжність бавовни»: шампунь і пінка, лосьйон, олія, присипка. Кількість
опитаних: 316 мам. Час проведення опитування: 2016-2017.
4
Захищає від сухості.
5
Формула створена для зведення до мінімуму ризику алергії.
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4.7. Масаж
Ставтеся до масажу як до приємного моменту спілкування з
малюком, необхідного для його здоров'я і радості. Процедура
масажу допоможе зміцнити ваш емоційний зв'язок з малюком.
Дитина дістає задоволення від торкання рідних рук, а ви — від його
відгуку на ласку.
Ніжний масаж знижує рівень гормонів стресу, покращує роботу
імунної системи і шлунково-кишкового тракту. Дитину рідше
турбують кольки і здуття животика. Масаж допомагає нормалізувати
підвищений або понижений тонус. Ніжні погладжування
заспокоюють і розслабляють малюка, готують його до сну.
Неабияку користь для розвитку приносить профілактичний масаж.
Його рекомендують усім дітям до року, особливо малюкам з
поганим апетитом, малорухливим, недоношеним або ослабленим
після хвороби. Фахівці рекомендують починати масаж з місячного
віку, якщо немає протипоказань.

Перед сеансом масажу дитина має бути спокійною.
Якщо у неї поганий настрій, вона голодна, вередує і
плаче, масаж краще відкласти — ваші дії можуть ще
більше роздратувати її. Найвдаліший момент — після
вечірнього купання, перед годуванням.
Перші процедури повинні тривати не довше ніж 6-8 хвилин. Увесь
цей час мама і тато обережними рухами погладжують по масажних
лініях, але без притискання. До 5-6 місяця тривалість можна
збільшити до 15-20 хвилин. Проводячи сеанси масажу, старайтеся
розмовляти з малюком. Голос має бути спокійним, позитивним,
але не надто емоційним, щоб не розбурхати дитину перед сном.
Розповідайте їй про кожну свою дію, і тоді вона швидко звикне до
них.
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Рекомендована техніка масажу
1

2

3

4

Ваші руки повинні бути чистими і
сухими. Зніміть прикраси і налийте трішки
олії на долоню. Розітріть руки, щоб вони
зігрілися. Малюкові важливо відчувати
тепло. Олію рекомендується наносити
дітям ТІЛЬКИ на суху шкіру, дорослим
рекомендується наносити на вологу!
Почніть масаж з голівки малюка.
Кінчиками пальців м'яко помасажуйте лице
і шию. Ніжно пройдіться по вушках, лінії
брів, від перенісся до скронь, «намалюйте»
ніс і губи.

Погладжувальними
рухами
помасажуйте
животик
малюка
за
годинниковою
стрілкою.
Не
рекомендується
масажувати
ділянку
печінки (праве підребер'я).

Дбайливо помасажуйте груди малюка.
Рухи проводяться від центру до боків, без
натиску на грудну клітку.
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5

6

7

8

9
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Перейдіть до рученят дитини.
Узявшись за кисть, злегка підніміть ручку
і погладьте у напрямку від кисті до плеча.

Подушечками великих пальців ніжно
розкрийте ручку малюка, декілька разів
намалюйте на долоньці кружечок.
Погладьте кожен пальчик, розімніть
горбочок великого пальця.

Переходьте до ніжок. Злегка підніміть
ніжку за ступню і в напрямку від ступні
до стегна акуратно помасажуйте зовнішні
сторони стегон і гомілки.

Особливо важливий масаж стоп.
Ніжно погладьте верхню сторону ніжки,
щиколотку і підошву. Помасажуйте кожен
пальчик окремо.

Утримуючи ніжку малюка за гомілку,
натисніть великим пальцем на підошву
біля основи пальців, і малюк стисне
пальчики. Проведіть по зовнішній
поверхні стопи від мізинця до п'ятки —
малюк розтисне пальчики.

10

11

Переверніть малюка на животик
і
погладьте
спинку
долонею,
рухаючись від шиї до сідничок і назад.

Після масажу одягніть малюка в теплу
білизну і дайте йому відпочити. Перш
ніж надягнути підгузок, видаліть залишки
олії зі шкіри малюка, приділяючи
особливу увагу ділянкам складок.

Коментар експерта
Масаж — це ще й задоволення, справжня магія любові й турботи.
Використовуйте різні види доторків: погладжування, постукування
пальцями, легкий натиск на шкіру дитини — таким чином ви
урізноманітните її тактильні враження і започаткуєте розвиток
уявлень про власне тіло.
Шкіра дитини обов'язково має бути чистою і сухою! Для масажу
треба вибрати тепле і спокійне місце, без протягів. Температура у
приміщенні має бути 22-24 °С. Можна розміститися з дитиною на
столі, ліжку або на підлозі і ввімкнути спокійну музику. Ваші руки
повинні легко ковзати по шкірі малюка.
Користуйтеся дитячою олійкою для проведення масажу,
вона зробить дотики рук легкими і ковзкими, а шкіру малюка
зволоженою. Вибираючи час для проведення масажу, подбайте про
те, щоб вам ніхто не заважав і не відвертав вашу увагу. Ви нікуди не
повинні поспішати, а ваша дитина повинна бути готовою повністю
розслабитися.
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Johnson's® Дитяча олія
«Ніжність бавовни»
Олія «Ніжність бавовни» — одна з
небагатьох олій на рослинній основі, яка
відповідає міжнародним стандартам
якості та безпеки 1, 2, 3, 4, 5.
Вона ідеально підійде для масажу ніжної
шкіри малюка, а завдяки легкій текстурі
ця олія швидко вбирається і захищає
шкіру6 з першого дня застосування7.

«Аромат щастя»8 покращує настрій батьків і малюка, тому сприяє
зміцненню емоційного зв'яку9.
Містить кокосову олію і олію насіння бавовни.
Відповідає стандарту «Клінічно перевірена м'якість»,
розробленому з урахуванням потреб ніжної шкіри дитини.
Не містить парабенів, фталатів, барвників і потенційних
алергенів10.
Гіпоалергенна11.

Незалежний міжнародний стандарт для натуральної косметики, затверджений Організацією зі Стандартизації
{International Organization for Standartization).
Міжнародна асоціація з питань пахучих речовин — HYPERLINK "http://www.ifraorg.org/en-us/about-ifra-text" www.
ifraorg.org/en-us/about-ifra-text
3
Європейської Комісії Наукового комітету з Безпеки Споживачів — HYPERLINK "http://www.ec.europa.eu/dgs/
health_" www.ec.europa.eu/dgs/health_ consumer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1283
4
Положення Офісу Оцінки Екологічної Небезпеки для здоров'я (СА ЕРА). Законопроект 65 — HYPERLINK "http://
www.oehha" www.oehha. ca.gov/media/downloads/crnr/p65single07072017
5
Федерального Інституту з оцінки ризиків Німеччини — HYPERLINK "http://www.bfr.bund.de/en/the_german_
federal_institute_for_" www.bfr.bund.de/en/the_german_federal_institute_for_гisk_assessmеnt__bfr_-572.htmI
6
Захищає шкіру від сухості.
7
Внутрішні дані компанії. Johnson & Johnson Consumer Inc. Глобальна база даних підтвердження властивостей
продуктів компанії.
8
Художній образ. На думку батьків міленіалів.
9
Глобальне опитування про лінійку «Ніжність бавовни»: шампунь і пінка, лосьйон, олія, присипка. Кількість
опитаних: 316 мам. Час проведення опитування: 2016-2017.
10
Перелік ароматизаторів-алергенів. Науковий комітет Європейської комісії з безпеки споживачів. 2012.
11
Склад розроблений з метою зведення можливості алергічних реакцій до мінімуму.
1

2

40

4.8. Підготовка до сну
Дитину не можна змусити заснути в потрібний момент, і безсонні
ночі не раз вам це доведуть. Але можна допомогти малюкові
навчитися засинати швидше і спати міцніше: створити відповідну
обстановку, зробити її традиційно приємною, щоб викликати у
крихітки приємні асоціації з процесом вкладання.
Процес вкладання повинен бути однаковим кожного дня.
Повторюваність подій викликає у малюка відчуття захищеності.
Дитина повинна засинати у дитячому ліжечку, треба, щоб вона
звикала до засинання в таких умовах, тоді, прокинувшись уночі,
дитина не вимагатиме приходу батьків, щоб заснути.
Коментар експерта
Під час глибокого сну у дітей виробляється гормон росту, тому
малюки так багато сплять і так швидко набирають сантиметрів.
Ще одна важлива властивість сну — захист і відновлення нервової
системи. Ви самі зможете помітити, що втомлена дитина
починає капризувати і виявляти агресію. Варто їй виспатися — і
від надмірного збудження не залишиться й сліду. Дитині необхідні
нічні годування грудьми, оскільки саме вночі в організмі матері
високий вміст гормону пролактину, який стимулює вироблення
молока, має заспокійливий (седативний) ефект.

Як допомогти дитині заснути
1. Заспокоюйте вдень
Якомога більше спілкуйтеся з малюком, дотримуючись принципів
любові і турботи. Користуйтеся мовою дотиків: погладжуйте
його, робіть масаж, бавтеся. Завдяки вашій ніжності малюк
почуватиметься у безпеці — це допоможе йому спати краще.
2. Дотримуйтеся порядку відходу до сну
Виробіть щоденний ритуал і чітко дотримуйтеся його. Нехай буде
більше приємних для малюка процесів. Якщо жодна деталь не
засмучує його, то дитина не матиме нічого проти сну.
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3. Використовуйте техніки релаксації
Вечірнє купання з релаксаційною пінкою, лагідні дотики батьківських
рук під час масажу. Як тут не заснути швидше?

4. Перевірте підгузок
Перед сном обов'язково надягніть малюкові чистий підгузок, щоб
йому ніщо не заважало спати. Погодуйте крихітку перед сном.
5. Вкладаючи малюка, розкажіть йому казку
Або заспівайте колискову. Ніжний голос мами заспокоїть малюка,
читання казок позитивно впливає на розвиток дитини, покращує
пам'ять і розвиває фантазію.
Щоденний ритуал підготовки до сну — одна з трьох найважливіших
умов, здатних забезпечити швидке засинання і спокійний, міцний
сон малюка. Існує підтверджена клінічними дослідженнями
методика «Перед сном»1, розроблена експертами зі сну спільно з
Johnson's®, яка впливає на відчуття дитини і допомагає їй засинати
швидше і спати міцніше. Цей ритуал передбачає 3 етапи, які
повторюються щодня перед вкладанням малюка в ліжечко.

Етап 1. Тепла ванна
Купання — чудова підготовка до
вкладання
малюка.
Тепла
ванна
щовечора буде сигналізувати малюкові
про те, що настав час готуватися до сну.
Дитяча піна для купання Johnson's®
«Перед сном» для малюків від 6 місяців
допоможе у підготовці до сну. Вона має
релаксаційний аромат NaturalCalm™1 2,
який допоможе малюкові заспокоїтися.

1
Майнделл Дж., Лорена С., Телофскі Б. А. та ін. Щовечірній режим підготовки до сну: вплив на сон дітей молодшого
віку і материнський настрій. Сон (Sleep). 2009. 23. С. 599-606.
2
Нечурал Калм
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Етап 2. Ніжний масаж
Масаж як частина ритуалу допоможе
дитині спати міцніше. Знайомі запахи
і приємні відчуття допоможуть їй
розслабитися, завдяки чому покращиться
її стан і настрій.
Після
теплої
ванни
легкими
погладжувальними рухами нанесіть на
тіло малюка дитяче молочко Johnson's®
«Перед сном» для малюків від 6 місяців
— релаксаційний аромат NaturalCalm™1
допоможе йому розслабитися перед сном.

Етап 3. Спокійний час перед сном
А тепер настав час вкладатися спати. Створіть спокійну і затишну
атмосферу. Знайома мелодія колискової і звук маминого голосу
допоможуть малюкові остаточно заспокоїтися і зануритися в сон.

Запорука успіху будь-якого ритуалу в його щоденному
повторі, а також чіткій послідовності його елементів!

Коментар експертів
Перед сном провітрюйте кімнату дитини — у ледь прохолодному
приміщенні вона засне швидше. Дотримуйтеся температурного
режиму в межах +18... +22 °С, а рівня вологості — 45-60 %. Не
закутуйте крихітку у дві ковдри, просто час від часу перевіряйте,
чи теплі перенісся і ручки вище за кисті.

1

Нечурал Калм
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4.9. Розвиваємо малюка, бавимося
Гра — найважливіший спосіб навчання малюка. Згодом через гру
ви будете вчити букви, цифри і кольори, прищеплювати побутові
навички. А поки що, граючись, ви допомагаєте дитині розвивати
мовний центр, координацію рухів, увагу. Починати займатися
можна відразу після повернення з пологового будинку. Ставтеся до
цього як до ще одного прояву турботи.
Ігри від народження. Перші ігри спокійні, обережні.
Вони не повинні засмутити малюка і тим паче налякати.
Можна спробувати потішки, пальчикові ігри тощо. Усі дії
супроводжуються віршиками: малюкам дуже подобаються
рими, ритмічність слів. Вірші розвивають слух і пам'ять.
Ладоньки

Сорока-ворона

— Ладоньки, ладоньки!
— Де були?
— У бабоньки!
— Що їли?
— Кашку.
А пили бражку!
Кашка солоденька,
Ложка маленька,
Бабонька добренька!
Попили, поїли,
Додому полетіли!
На голівку сіли!
Додому полетіли!

— Сорока-сорока! Де була?
— Далеко!
Кашку варила.
Діток годувала.
(Загинаючи кожен пальчик):
Цей пальчик — бабуся,
Цей пальчик — дідусь.
Цей пальчик — тато,
Цей пальчик — мама.
Головний пальчик — це я!
От і вся моя сім'я!

Потягусі
Потягусі-потягусі!
Від пальчиків до маківочки!
Ми тягнемося-потягнемося,
Маленькими не зостанемося!
Ось уже ростемо, ростемо, ростемо!
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Коментар психолога
Навіть якщо ви бавитеся з малюком в одні й ті самі ігри щодня,
вони не повинні бути просто монотонним набором дій — це не
шкільний урок! Проявляйте більше емоцій, змінюйте інтонації,
тембр голосу. Хай дитина відчуває, що вам справді подобається
спілкуватися з нею.
Ігри з шести місяців. З півроку ігри мають розважальний і навчальний
характер. Не варто нехтувати їх, і тоді ваш малюк буде дуже швидко
розвиватися.
Гра «Ку-ку»
Улюблена гра багатьох малюків і батьків. Затуляйте лице
долонями або ховайте його від дитини, говорячи «Ку-ку!» або
«Хто там?»
Гра «Очка-вушка»
Навчає малюка назв частин тіла. Розповідайте йому, де у вас
ручки, очка, вушка, носик, щоб він учив назви і потім показував.

Гра «Голоси тварин»
Заохочує дітей до звукового наслідування. Готуйте малюка до
вимовляння перших простих звуків: не тільки «ма» чи «та», але й
«ба», «да», «ам», «га», «бах» тощо.
Пальчикові ігри стимулюють розвиток дрібної моторики, логіки і
мови. Грати в них дуже просто: у кожній потішці повинні брати
участь дитячі пальчики. Загинайте їх, погладжуйте, складайте у
фігурки.
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Наприклад, загинаючи пальчики:
Цей пальчик — до лісу пішов.
Цей пальчик — гриб знайшов,
Цей пальчик — зайняв місце,
Цей пальчик — ляже тісно.
Цей пальчик — багато їв,
Ось тому і розповнів.
Порада мамі
Вам доведеться вивчити або пригадати багато віршів і потішок.
Так малюки краще і швидше сприймають інформацію.
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Гуси, гуси!

Кури-кури

— Гуси-гуси!
— Га-га-га!
— Їсти хочете?
— Так-так!
— Хліба з маслом?
— Ні, ні, ні.
— А чого ж вам? Цукерок?

Кури-кури: «Ко-ко-ко!
Ми знесли яєчко
Ку-ку-їжте, ко-ко.
Дітки-невеличкі!»

4.10. Календар профілактичних щеплень1
Вік
Новонароджені (у перші 24 години життя)
Новонароджені (3-7 днів)
Діти: 1 місяць

Назва щеплення
Перша вакцинація проти вірусного гепатиту В
Вакцинація проти туберкульозу (БЦЖ)
Друга вакцинація проти вірусного гепатиту В

2 місяці

Перша вакцинація проти пневмококової інфекції.
Третя вакцинація проти вірусного гепатиту В (групи ризику)

3 місяці

Перша вакцинація проти дифтерії, кашлюку, правця,
поліомієліту, гемофільної інфекції (групи ризику)

4,5 місяці

Друга вакцинація проти дифтерії, кашлюку, правця,
поліомієліту, пневмококової інфекції, гемофільної
інфекції (групи ризику)

6 місяців

Третя вакцинація проти дифтерії, кашлюку, правця,
поліомієліту, вірусного гепатиту В, гемофільної інфекції
(групи ризику)

12 місяців

Вакцинація проти кору, краснухи, епідемічного паротиту.
Четверта вакцинація проти вірусного гепатиту В
(групи ризику)

15 месяцев

Ревакцинація проти пневмококової інфекції

18 місяців

Перша ревакцинація проти дифтерії, кашлюку, правця,
поліомієліту. Ревакцинація проти гемофільної інфекції
(групи ризику)

20 місяців

Друга ревакцинація проти поліомієліту

6 років

Ревакцинація проти кору, краснухи,
епідемічного паротиту

6–7 років

Друга ревакцинація проти дифтерії, правця.
Ревакцинація проти туберкульозу

14 років

Третя ревакцинація проти дифтерії, правця,
поліомієліту

Дорослі від 18 років
Діти від 1 року до 18 років, дорослі від
18 до 55 років, не щеплені раніше

Ревакцинація проти дифтерії, правця —
кожні 10 років від моменту останньої ревакцинації
Вакцинація проти вірусного гепатиту В

Діти від 1 року до 18 років, жінки від 18 до 25
років (включно), які хворіли, не були щеплені,
були щеплені одноразово проти краснухи,
які не мають відомостей про щеплення
проти краснухи

Вакцинація проти краснухи

Діти від 1 року до 18 років включно і дорослі
віком до 35 років (включно), які не хворіли, не
були щеплені, були щеплені одноразово, які
не мають відомостей про щеплення
проти кору

Вакцинація проти кору

Діти з 6 місяців, учні 1-11 класів; студенти
професійних освітніх організацій та освітніх
організацій вищої освіти; дорослі, які
працюють у певних професіях і на посадах
(працівники медичних та освітніх організацій,
транспорту, комунальної сфери); вагітні
жінки; дорослі віком понад 60 років; особи,
що підлягають призову на військову службу;
особи з хронічними захворюваннями, в тому
числі з захворюваннями легень, серцевосудинними захворюваннями, метаболічними
порушеннями та ожирінням

Вакцинація проти грипу

Наказ Мінестерства здоров'я України "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контролю
якості та обігу медичних імунобіологічних препаратів" від 16.09.2011 р. № 595

1
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Турбота про дітей —
наше покликання
48

Уже майже 125 років місією Johnson's® є турбота про дітей, яким ми
прагнемо дати все найкраще. Упродовж багатьох десятиліть Johnson's®
проводить безліч різних досліджень: клінічні випробування,
незалежні клінічні дослідження, токсикологічні оцінки, дослідження
in vitro і багато інших. Ці наукові розробки лежать в основі кожного
з наших ніжних і м'яких продуктів. Наші науковці постійно вивчають
особливості догляду за дитячою шкірою. Сьогодні ми об'єднали
знання, отримані в ході недавніх клінічних досліджень, і відгуки
батьків у всьому світі, щоб зробити наші продукти ще кращими і
відповідати найвищим стандартам у світі.

Наш 5-етапний процес контролю
безпеки
Ми прагнемо створювати найм'якші на світі засоби для дітей.
Ось чому ми розробили процес ретельної перевірки безпеки та
якості дитячої продукції. Якщо формула не пройшла один з етапів
перевірки, ми опрацьовуємо її заново. Так ми поставили найвищу
планку у розробці засобів для догляду за дитячою шкірою і
утримуємо її вже понад століття.

1. Вибір сировини
Безпечність продукції починається з безпечної сировини. Ось чому
ми ретельно перевіряємо кожного постачальника і використовуємо
сировину тільки від тих компаній, які відповідають наших суворим
вимогам щодо якості та безпеки.

2. Оцінка компонентів
Усі компоненти, які ми використовуємо, оцінюються на предмет
відповідності стандартам безпеки і припустимості використання
у засобах для особистого догляду. Ми проводимо суворий аналіз
і стежимо за останніми дослідженнями у сфері особистої гігієни,
харчової промисловості та медицини.
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3. Клінічна оцінка і тестування
Розроблені формули продуктів тестуються у спеціалізованих
медичних організаціях, у яких згідно з вимогами законодавства
можуть проводитися клінічні випробування за участю добровольців.
Наші фахівці перевіряють усі можливі негативні ефекти, зокрема
подразнення шкіри та очей. Результатом цього стало створення бази
даних щодо безпечності, яка містить інформацію про різноманітні
реакції на склади, що допомагає нам під час розробки нових
продуктів.

4. Фактичне використання
Ми перевіряємо дитячу продукцію в реальних умовах. Для цього ми
збираємо інформацію про фактичне використання. Але це ще не все:
продукція також проходить випробування в лабораторних умовах,
де піддається дії екстремально високих і низьких температур,
вологості та інших факторів. Таким чином ми проводимо декілька
стадій тестування на безпечність і стабільність.

5. Постійна оцінка
І нарешті, остаточна версія продукту з'являється на полицях
магазинів, але наша робота на цьому не закінчується. Ми стежимо
за появою нової інформації, дослухаємося до відгуків покупців, які
надходять у службу підтримки покупців і публікуються в соціальних
мережах, і в разі потреби вносимо зміни, щоб наша продукція
залишалася безпечною та ефективною.

Johnson's® невтомно підвищує планку якості, щоб у ваших дітей було
все найкраще, адже в цьому полягає наша головна мета. Керуючись
місією створювати найм'якші продукти з опорою на наукові знання
і нашим прагненням задовольняти дедалі вищі потреби батьків, ми
покращили не тільки дизайн, але й склад нашої продукції.
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100% ніжний
Не містить барвники, парабени та сульфати

НІЖНІСТЬ

— ЦЕ СИЛА

Лінійка продуктів Johnson’s®
Лінійка «Ніжність бавовни»
Делікатна формула у складі лінійки не порушує природний розвиток мікробіому
шкіри малюка1, а особливий «аромат щастя»2 сприяє зміцненню емоційного
зв'язку3.
0+ місяців

300, 500 мл

Дитячий шампунь і
пінка для миття та купання
«Ніжність бавовни»

200 мл

Дитяче молочко
для обличчя і тіла
«Ніжність бавовни»

200 мл

56, 112 шт.

Дитяча олійка
«Ніжність бавовни»

Дитячі вологі серветки
«Ніжність бавовни»

Лінійка «Перед сном»
До складу лінійки входить запатентований релаксаційний аромат NaturalCalm™4,
який допомагає малюкам швидше заснути і міцніше спати5.
Для малюків

6+ місяців

300, 500 мл

Дитячий шампунь
для волосся
«Перед сном»

300 мл

Дитяча піна
для купання
«Перед сном»

300 мл

Дитяча
молочко
«Перед сном»

200 мл

Дитяча
олія
«Перед сном»

100 г

Дитяча
присипка
«Перед сном»

100 г

Дитяче
мило
«Перед сном»

Лінійка «Для маленьких непосид»
Спеціальна формула з медом і екстрактом зеленого чаю
ефективно і дбайливо змиває бруд та бактерії6.
Для малюків

12+ місяців

300 мл

Дитяче рідке мило
«Для маленьких непосид»

300 мл

Дитяча гель-піна
для купання
«Для маленьких непосид»

25 шт.

Дитячі вологі серветки
«Для маленьких
непосид»

100 г

Дитяче мило
«Для маленьких
непосид»

1. Вивчення клінічних ефектів «Ніжність бавовни» Johnson's® для дітей на мікробіом здорової шкіри новонародженого. Кімберлі Капоне,
доктор філософії, Діана Фріс, Лорена Телофскі, Янета Ніколовскі, доктор філософії, П'єрлуїджі Кумо. 2. Художній образ. На думку батьків
мілленіалов. 3. Глобальне опитування про лінійці «Ніжність бавовни»: шампунь і пінка, лосьйон, масло, присипка. Кількість опитаних: 316
мам. Термін проведення опитування: 2016-2017. 4. Нечурал калм. 5. Майнделл Дж., Лорена С., Телофскі Б. А. та ін. Щовечірній режим
підготовки до сну: вплив на сон дітей молодшого віку і материнське настрій. Сон (Sleep). 2009. 23. C. 599-606. 6. Клінічне дослідження
протимікробної ефективності, проведене компанією Johnson & Johnson. Звіт А II-13-38624-01-02-09-13. Внутрішні дані компанії.
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0+ місяців

300, 500 мл

100, 200 г

Дитячий шампунь і пінка для
миття і купання «Від маківки
до п'яточок»

100 мл

Дитяча присипка

48 шт.

Дитячий крем
«Інтенсивне зволоження»

50 мл

Дитячі вологі серветки
«Потрійний захист»

Дитячий крем
під підгузок

6+ місяців

300, 500 мл

Дитячий шампунь
для волосся з ромашкою

300 мл

Дитячий м'який гель
для миття і купання

300, 500 мл

Дитячий шампунь
для волосся

56, 112 шт.

Дитячі вологі серветки
«Лагідна турбота»

12+ місяців

300, 500 мл

Дитячий шампунь
для волосся
«Блискучі локони»

200 мл

Дитячий спрейкондиціонер
для волосся
«Блискучі локони»

300 мл

Дитячий шампунь
для волосся
«Сильні локони»

200 мл

Дитячий спрейкондиціонер
для волосся
«Сильні локони»

300 мл

Дитячий шампунь
і гель 2 в 1
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Для всієї сім'ї

200 мл

200 мл

Дитяча олійка
з алое

Дитячий
крем

Допомога мамі

100 шт.

Ватні
палички
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30 шт.

Прокладки для грудей
у період грудного
вигодовування

100, 200 мл

Дитяча
олійка

100 г

Дитяче мило
з молоком

Засоби для прання

1л

Засіб для прання
дитячої білизни
«Для найменших»

1л

Засіб для прання
дитячої білизни
«Для маленьких непосид»

Мікробіом допомагає у захисті від інфекцій і відіграє важливу роль
у підтриманні здорового бар'єру шкіри. Тому особливо важливим
завданням під час догляду за шкірою малюка є не порушити природний
розвиток мікробіому шкіри.

Народжений бути ніжним
Захищає дитячу шкіру з 1 дня життя1
100% ніжний, не порушує природний розвиток
мікробіому шкіри малюка2

Захищає від сухості (шампунь і пінка, молочко) та надлишку вологи (присипка)
Вивчення клінічних ефектів «Ніжність бавовни» Johnson's® для дітей на мікробіом здорової шкіри
новонародженого. Кімберлі Капоне, доктор філософії, Діана Фрисія, Лорена Телофскі, Янета Ніколовскі, доктор
філософії, П'єрлуїджи Кумо.

1
3

Ніжність — це сила,
яка може змінити
увесь світ.
У тому числі нас

Новий зовні
та всередині

Без барвників,
парабенів і
сульфатів

Ми відповідаємо
найвищим
стандартам
безпеки і
найсуворішим
вимогам батьків

НІЖНІСТЬ

— ЦЕ СИЛА

