
 

Рекомендації щодо годування дітей 
з заячою губою або вовчою пащею 

від Smile Train 
 
  

Деякі діти народжуються з заячою губою – діркою, отвором або щілиною на верхній 

губі або діркою в піднебінні (яку не видно ззовні). 1 

 

Операція дуже важлива, оскільки без неї  

дитина не навчиться правильно розмовляти,  

ризик потрапляння інфекцій збільшиться, а 

також можуть виникнути проблеми з 

прийомом їжі та молока. 

2 

Хірург Smile Train може виправити цей 

дефект безкоштовно в лікарні, що є 

партнером компанії Smile Train. Цього 

дефекту можна повністю позбутися лише 

хірургічним шляхом. 

3 
Діти з заячою губою повинні бути 

достатньо здоровими та сильними 

та отримували достатньо їжі.  

Лише тоді можна робити операцію. 
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Іноді дітей з заячою губою важко годувати через те, що молоко може витекти через 

ніс або навіть потрапити до легенів. Також діти можуть всмоктати повітря, і думаючи, 

що вони наїлися, заснути, так і не отримавши достатньої кількості їжі. 
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Для проведення операції важливо, щоб дитина добре харчувалася. Матір повинна 

пробувати різні типи вигодовування, щоб обрати той, який підходить для неї та її 

дитини. Найкращим для дитини є грудне вигодовування (якщо це можливо). Також є й 

інші типи вигодовування. 
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Годуйте дитину,  

сидячи прямо. 

Вставляйте сосок в 

непошкоджену 

частину рота. 

Злегка натискайте 

на груди, щоб 

збільшити потік 

молока 

Якомога частіше 

годуйте дітей та 

давайте їм 

відригнути. 
 

Якщо грудне вигодовування неможливе, матір повинна продовжувати годувати 

дитину іншими способами. Також є й інші типи вигодовування. 7 

Матір може зціджувати молоко з грудей, 

щоб годувати дитину з ложечки або 

пляшечки.  

 

Матір може ЗЛЕГКА розширити отвір на 

дитячій плящечці, щоб збільшити потік молока. 
 

9 

Пам'ятайте, що 

лікування заячої 

губи в центрі 

Smile Train 

абсолютно 

безкоштовне.  
 

 
 

Якщо в матері немає молока, вона 

може годувати дитину коров'ячим 

молоком або сумішшю для 

вигодовування. Коров'яче молоко або 

воду для суміші слід скип'ятити, а 

потім охолодити.  
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Засоби для 

вигодовування слід 

очищати та 

стерилізувати 

кип'ятінням у воді 

впродовж мінімум 

10 хв. Використання 

брудних ложечок і 

пляшечок може 

призвести до 

підвищення 

температури та 

потрапляння інфекції. 

 
Обов'язково зверніться з дитиною до найближчого центру Smile Train.Лікар цього 

центру обстежить дитину та повідомить, коли приходити на операцію.  
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