
Այս ուղեցույցը նախատեսված է առողջ, ճիշտ ժամկետով ծնված երեխաների 
համար՝ այն երեխաների, ովքեր ծնվել են սպասված ժամկետին մոտ2, 3

Սեղան Սառնարան
Առանձին 
դռներով 

սառցարան

Սառցարան 
փոքր 

սառնարանում1

Քուլեր 
սառույցի 

փաթեթներով

Ջերմաստիճան4 60-85˚ F 
(16-29˚ C)

39˚ F
(4˚ C)

24˚ F
 (–4˚ C)

5˚ F 
(–15˚ C)

59˚ F 
(15˚ C)

Նոր կթած կրծքի կաթ 5 ժամ 5 օր 5–6 ամիս 2 շաբաթ 24 ժամ

Նոր կթած կրծքի կաթ
(Կթած ու պահված շատ 
մաքուր պայմաններում ու սառը 
ջերմաստիճանում)

Մինչև 8 ժամ Մինչև 8 օր 8–12 ամիս 2 շաբաթ 24 ժամ

Հալեցրած կրծքի կաթ
(Նախապես սառեցված)

1–2 ժամ 24 ժամ

Երբեք 
նորից մի 
սառեցրեք 
հալեցրած 

կրծքի կաթը

Երբեք նորից 
մի սառեցրեք 

հալեցրած 
կրծքի կաթը

Մի պահեք

Հալեցրած կրծքի կաթը
(Նախապես սառեցված՝ կթած ու 
պահված շատ մաքուր պայմաններում 
ու սառը ջերմաստիճանում)

3–4 ժամ 24 ժամ

Երբեք 
նորից մի 
սառեցրեք 
հալեցրած 

կրծքի կաթը

Երբեք նորից 
մի սառեցրեք 

հալեցրած 
կրծքի կաթը

Մի պահեք

1 Մշակվել է Առողջական և մարդու ծառայությունների կողմից, womenshealth.gov: “Կրծքով կերակրելը”: Վերջին անգամ փոփոխվել է 2010 թ. օգոստոսին: http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/.
2 Պահպանման ժամկետն ու ջերմաստիճանը կարող է տարբերվել վաղահաս կամ հիվանդ երեխաների դեպքում: Ճշտեք դա ձեր՝ առողջապահական խնամքը մատակարարողից:
3 Կրծքով կերակրելու ակադեմիայի բժշկական արձանագրություն #8, Մարդու կաթի պահպանման մասին տեղեկություն՝ լրիվ ժամկետը լրացած նորածինների համար՝ տնային պայմաններում 

օգտագործման համար (2010):
4 Նշված է մաքսիմալ ջերմաստիճանը, եթե չկա լրացուցիչ այլ նշում:

WSCA-ի կրծքի կաթի 
պահպահման ուղեցույց1 2011

Գոյություն ունեն կաթը պահպանելու շատ ուղեցույցներ:

Զրուցեք ձեր WIC անձնակազմի, խորհրդատուի կամ կրծքով կերակրելու մասնագետի հետ, թե 
պահպանման որ ուղեցույցները հարմար կլինեն ձեզ և ձեր երեխային:



Ողջունում ենք երեխային կրծքով  
կերակրելու ձեր որոշումը:

Կրծքի կաթի պահպանումը

❏	 	Լվացեք շշերն ու քամելու պարագաները տաք, օճառոտ ջրի մեջ կամ աման լվանալու մեքենայի մեջ:

❏	 	Լվացեք ձեր ձեռքերը կրքծի կաթի պոմպն օգտագործելուց և կաթը կթելուց առաջ:

❏	 	Կրծքի կաթը կարելի է պահել ապակե կամ BPA չպարունակող պլաստիկ շշերում, որոնք հերմետիկ 
փակվում են:

  Նշում. դուք նաև կարող եք օգտագործել կրծքի կաթի պահպանման համար հատուկ պարկեր, որոնք 
նախատեսված են կրծքի կաթը սառեցնելու համար: Մի օգտագործեք շշերի միանգամյա միջադիրներ 
կամ այլ պլաստիկ պարկեր ձեր կաթը պահելու համար:

*Հարցրեք ձեր WIC անձնակազմին կամ առողջապահության բաժանմունքը BPA չպարունակող շշերի մասին:

Ամեն կթելուց հետո

❏	  Պարկի վրա նշեք ամսաթիվը: Եթե ձեր կաթը տալիս եք ձեր երեխայի խնամողին, ապա դրա վրա 
գրեք երեխայի անունը:

❏	 	Զգուշորեն թափ տվեք շիշը կաթը խառնելու համար: Կրծքի կաթը կարող է անջատվել: Դա նորմալ է:

❏	  Կթելուց հետո կաթը դրեք սառնարանի մեջ կամ սառեցրեք:

  Նշում. կաթը մի պահեք սառնարանի դռան վրա:

Կաթը սառեցնելու խորհուրդներ

❏	  Շշի վերևից մեկ մատնաչափ տեղ թողեք, քանի որ կաթը սառելիս ընդլայնվում է:

❏	  Պահեք կաթը սառցարանի հետևի մասում: Մի պահեք կաթը սառցարանի դռան վրա: 

❏	  Մի քիչ սառեցրեք նոր քամած կաթը նախքան այն սառած կաթին ավելացնելը2:

Կաթը հալեցնելու ու տաքացնելու խորհուրդներ

❏	  Սկզբից օգտագործեք ամենավաղուց պահված կաթը:

❏	 	Կրծքի կաթը պետք չէ տաքացնել: Այն կարելի է տալ երեխային սենյակային ջերմաստիճանով 
կամ սառը:

  Նշում. եթե տաքացնում եք ձեր կաթը, ապա պտտեք շիշը (մի թափ տվեք այն): Ստուգեք կրծքի 
կաթի ջերմաստիճանը՝ մի քանի կաթիլ ձեր դաստակին կաթեցնելով: Այն չպետք է շատ տաք լինի:

❏	 	Հալեցրեք սառած կաթը սառնարանում գիշերվա ընթացքում կամ տաք ջրի տակ: Դուք նաև կարող 
եք հալեցնել կաթը տաք ջրով ամանի մեջ:

❏	  Կրծքի կաթը երբեք մի տեղադրեք միկրոալիքային վառարանում: Միկրոալիքային տաքացումը 
առաջացնում է տաք մասեր, որոնք կարող են այրել ձեր երեխայի բերանը:

❏	  Օգտագործեք հալեցրած կաթը 24 ժամվա ընթացքում: Երբեք նորից մի սառեցրեք հալեցրած 
կրծքի կաթը:

WSCA-ի կրծքի կաթի 
պահպահման ուղեցույց1 2011

1 Մշակվել է Առողջական և մարդու ծառայությունների կողմից, womenshealth.gov: “Կրծքով կերակրելը”: Վերջին անգամ փոփոխվել է 2010 թ. օգոստոսին: http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/.
2 Մարդու կաթի բանկի Հյուսիսային Ամերիկայի Ասոցիացիա: 2011:


