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 Motto: „Karmienie piersią gwarantuje  

najlepsze możliwe zdrowie,  

jak również osiągnięcia rozwojowe 

 i psychospołeczne niemowląt”  

AAP.2005 i 2012 

 

Bieżący numer Biuletynu poświęcamy 

omówieniu Konferencji szkoleniowo-naukowej, 

zorganizowanej przez Zarząd Główny KUKP. 

Międzynarodowe hasło na 2015 rok brzmi: 

„Karmienie piersią i praca - zróbmy to”. Konfe-

rencja odbyła się tradycyjnie pomiędzy Dniem 

Matki a Dniem Dziecka – w sobotę 30. maja, 

 w Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, udzielonej nam nie-

odpłatnie przez Jego Magnificencję Rektora 

WUM, prof. Marka Krawczyka. Akredytację 

otrzymała Naczelna Redaktor „Gazety Lekarzy”, 

pani dr Krystyna Knypl, która na bieżąco zamie-

ściła obszerną informację o konferencji w reda-

gowanym przez siebie piśmie. 

Układ wygłoszonych referatów dotyczył 

spojrzenia na karmienie piersią od strony korzy-

ści, które odnoszą z jednej strony dziecko, zaś  

z drugiej karmiąca matka. Główne tezy wygło-

szonych referatów znajdą pt. Czytelnicy w dalszej 

części obecnego numeru naszego Biuletynu. Te-

goroczne hasło Światowego Tygodnia Karmienia 

Piersią, które łączy karmienie naturalne dziecka  

z pracą zawodową jego matki, zachęciło nas do 

uatrakcyjnienia zwykłej konferencyjnej konwen-

cji. Zorganizowaliśmy poza programem nauko-

wo-referatowym również panel dyskusyjny, 

chcieliśmy bowiem zapoznać się nie tylko z opi-

niami pracodawców na ten temat, ale również 

poznać problem w odczuciu pracownic. Pani re-

daktor Paulina Chylewska podjęła się prowadze-

nia panelu. Ze strony pracodawców udział wzięli: 

pani Bogumiła Głownia – szefowa działu kadr  

w dużym przedsiębiorstwie (Ikea Polska), oraz 

pp. Konrad Wesołowski i Magdalena Ciszek–

Konczarenko - przedstawiciele średniego przed-

siębiorstwa (Firma Philips). Biorące udział  

w dyskusji pracujące i jednocześnie karmiące 

matki reprezentowały dwie grupy zawodowe: 

wolne zawody i pracownice etatowe. Były to  

panie: Dominika Figurska – aktorka, Angelika 

Górny - piosenkarka oraz trzy karmiące matki z per-

sonelu medycznego warszawskiego szpitala 

CMKP. Całą grupę łączyło umiłowanie wykony-

wanego zawodu, zafascynowanie swoim macie-

rzyństwem oraz wielodzietność, liczniejsza w wol-

nych zawodach. Wyraźnie jednak odczuwało się 

fakt, że w wolnym zawodzie łatwiej jest jednak, 

jeżeli taka jest wola matki, znaleźć możliwości  

i czas dla karmienia dziecka. Mecenas Piotr  

Szyroczyński został zaproszony do rozpoczęcia 

dyskusji panelowej. Przedstawił aspekty prawne 

zagadnienia, tj. aktualne przepisy obowiązujące 

pracodawców oraz prawa karmiących pracownic.  

W wystąpieniu swoim podkreślił nowe udogod-

nienia przysługujące karmiącym mamom, przede 

wszystkim w postaci prawa do rocznego urlopu 

macierzyńskiego. Diametralnie zmieniają one 

bowiem możliwości pracujących zawodowo ko-

biet do realizowania pełni swojego macierzyń-

stwa. Należy mieć nadzieję, że obowiązująca od 

początku roku ustawa, gwarantująca roczny urlop 

macierzyński, ułatwi matkom karmienie. Została 

zwrócona uwaga na ewentualne uchybienia  

i odstępstwa od litery prawa ze strony pracodaw-

ców. Mówiono też o lęku matek o ich dalszą za-

wodową przyszłość, definiowaną jako obawa 

przed rozwiązaniem umowy o pracę po wykorzy-

staniu przez nie pełnego urlopu macierzyńskiego. 

W tym miejscu należy wspomnieć, że kilku za-

proszonych do udziału w panelu przedstawicieli 

krajowych firm, po pierwotnym zainteresowaniu 

tematem, nie potwierdziło jednak uczestnictwa  

w upublicznianiu swoich praktyk w tym zakresie. 

Tegoroczne światowe hasło WHO „Kar-

mienie piersią i praca – zróbmy to” skłoniło rów-

nież Biuro Krajowe tej organizacji, łącznie z biu-

rem krajowym UNICEF i Departamentem Matki 

i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia, do zorgani-

zowania dwudniowej konferencji, połączonej  

z interaktywnymi warsztatami dla organizacji po-

zarządowych i przedstawicieli samorządów,  

w celu propagowania karmienia piersią. Wyda-

rzenie to łączyło się bezpośrednio z naszą do-

roczną konferencją i odbywało się w piątek 

29.05. w tej samej auli WUM, co Konferencja 
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KUKP w dniu następnym, tj 30.05.2015 r. Zagra-

niczni Goście Biura Krajowego WHO, biorący 

czynny udział w tym wydarzeniu to: Joao Breda  

i Aileen Robertson z Danii oraz dr Adriano Cat-

taneo z Włoch. W spotkaniu organizacji wspiera-

jących karmienie naturalne w Departamencie 

Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w pierw-

szym dniu tego wydarzenia brały udział prof. B. 

Kowalewska-Kantecka i dr M. Wilińska. W cza-

sie sesji naukowej w drugim dniu jeden z refera-

tów wygłosiła dr Maria Wilińska. 

Przedstawicielki Komitetu: prof. dr hab.  

B. Kowalewska–Kantecka i dr n. med. Maria  

Wilińska nadal uczestniczą w pracach Zespołu 

wspomagającego Departament Matki i Dziecka  

w pracach nad Narodowym Programem Promocji 

Karmienia Piersią. Biorą też popierający udział  

w staraniach Ministerstwa co do wprowadzenia 

refundowanego przez NFZ świadczenia medycz-

nego w postaci porady laktacyjnej. Odbyło się kilka 

posiedzeń, na które przygotowywałyśmy pisemne 

dezyderaty i brałyśmy udział w dyskusjach.  

Odbyły się też dwa spotkania Zarządu 

Głównego KUKP z Dyrektorami Biur Krajowych 

Unicef i WHO jak i z Dyrektor Departamentu 

Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia doty-

czące rozważenia możliwości czynnego finanso-

wego wsparcia Komitetu w wypełnianiu jego sta-

tutowych obowiązków. Spotkaliśmy się z odmo-

wą ze wszystkich stron. Zaproponowano nam, 

abyśmy jako Komitet samodzielnie występowali  

o fundusze unijne. Jednakże bez faktycznego 

umocowania w żadnej z liczących się instytucji 

państwowych, a tylko takie wchodzą w rachubę, 

bez kapitału wstępnego i chętnych do pracy ludzi, 

nie jesteśmy w stanie aplikować o przyznanie do 

realizacji unijnych programów. Społeczna praca 

członków Zarządu, ograniczona w ciągu ostatnich 

lat do trzech osób, jest stanowczo niewystarczają-

ca. Jednocześnie ważne jest, aby problem kar-

mienia naturalnego dzieci nie stawał się źródłem 

komercyjnych zapędów. Chodzi o powszechne 

wyrobienie w matkach przekonania, że karmienie 

piersią jest integralną częścią macierzyństwa. 

Powinny mieć świadomość, że jest takim samym 

aktem fizjologicznym jak ciąża, bo jest po prostu 

jej konsekwencją. Wspomaganie karmienia nie 

jest i nie może być dobrym pomysłem na zara-

bianie pieniędzy. Stwierdzenie to nie wyklucza 

oczywiście, w razie potrzeby, również możliwo-

ści odpłatnych, fachowych porad w tym zakresie. 

Apelujemy do pt Członków Komitetu o bieżące 

regulowanie opłat składek członkowskich, przy-

pominając, ze zgodnie istniejącymi od kilku lat 

ustaleniami, członkostwo wygasa automatycznie 

po 3-letnim okresie niepłacenia składek. Aktyw-

nym członkom będziemy na ich prośbę udostęp-

niać za pośrednictwem poczty elektronicznej ak-

tualne i archiwalne numery „Breastfeeding Medi-

cine”. Cieszymy się, że na terenie naszego kraju 

jest zrzeszonych w Komitecie 74 członków, re-

krutujących się z pt lekarzy, położnych, pielę-

gniarek i doradczyń laktacyjnych. Zachęcamy do 

prowadzenia na swoim terenie aktywności, mają-

cych na celu promocję karmienia naturalnego,  

i szukania pomysłów, w jaki sposób moglibyśmy 

współpracować i wspierać się wzajemnie w tej 

działalności. Zachęcamy do zaglądania na naszą 

stronę internetową!  Nieliczni pracujący człon-

kowie Zarządu KUKP, spotykając się praktycznie 

dwa razy w każdym tygodniu, nie wyznaczają 

sobie ostatnio regularnych zebrań Zarządu i zała-

twiają sprawy na bieżąco. Doktor Maria Wilińska 

wnosi wiele entuzjazmu i nowych pomysłów. 

Mgr Elżbieta Chróścicka nadal czuwa nad pro-

wadzeniem ocen i reocen szpitali przyjaznych 

dziecku, których jest już 96, oraz współpracuje  

z panią księgową, dbając o regulowanie spraw 

finansowych. Pani Joanna Piekarska zajmuje się 

od marca br. naszym sekretariatem. 

 

 

 
Kim są dawczynie mleka kobiecego? 

Maria Wilińska, 

Klinika Neonatologii SPSK  

im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa 

Wiele matek karmiących piersią dysponuje 

nadwyżkami pokarmu w stosunku do potrzeb 

własnego dziecka. Niestety, mleko to jest zazwy-

czaj utylizowane. W tej sytuacji powstaje wielki 

konflikt postaw – z jednej strony pracownicy 

ochrony zdrowia przekonują matki o dobroczyn-

nym wpływie pokarmu na zdrowie, dojrzewanie  

i rozwój dziecka, z drugiej – mleko to jest zwy-

czajnie marnowane. U wielu kobiet świadomych 

wartości pokarmu matczynego wytwarza się we-

wnętrzny sprzeciw wobec tej sytuacji. Możliwość 

oddawania mleka do banku mleka kobiecego jest 

więc najbardziej naturalnym i pożądanym kierun-

kiem działania. 

Historia profesjonalnych banków mleka ko-

biecego na świecie sięga początków XX wieku. 

Pierwsza taka placówka powstała w roku 1909  

w Wiedniu, kolejne w Bostonie, Chicago, No-

wym Jorku, Londynie i innych miastach europej-

skich. Obecnie jest na świecie prawie 200 takich 

placówek. W Polsce pierwsze punkty zbiórki  
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pokarmu kobiecego tworzyła w Klinice Pediatrii 

we Wrocławiu w latach czterdziestych ubiegłego 

wieku prof. Hanna Hirszfeldowa. Kolejne pla-

cówki, która przetrwały do schyłku lat dziewięć-

dziesiątych, istniały w Łodzi przy Centrum 

Zdrowia Matki Polki oraz w Warszawie, w Szpi-

talu Dziecięcym przy ul. Litewskiej.  

Obecnie w Polsce na nowo powstają banki 

mleka kobiecego. Pierwszym był bank mleka 

powstały przy Klinice Neonatologii SPSK im. 

prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Było 

to możliwe dzięki zrozumieniu i wsparciu idei 

banku mleka ze strony Dyrekcji Szpitala, popar-

ciu przez nadzór i środowisko neonatologiczne 

oraz częściowym dofinansowaniu Szpitala przez 

Urząd Miasta Warszawa. We współpracy z Fun-

dacją Bank Mleka Kobiecego opracowano w Kli-

nice zestaw dokumentów, które utworzyły pod-

stawy funkcjonowania tej instytucji. W kolejnych 

latach powstały w Polsce następne placówki. 

Podsumowaliśmy nasze 3-letnie doświad-

czenia (2012-2015) pracy z bankiem Mleka Ko-

biecego w Klinice Neonatologii Szpitala „Orłow-

skiego”. Beneficjentami mleka z banku są  

w pierwszym rzędzie pacjenci intensywnej terapii 

noworodka. Objęcie matek po porodzie chorego 

dziecka profesjonalną opieką laktacyjną oraz –  

w miarę potrzeby – uzupełnienie niedoboru jej 

pokarmu mlekiem z banku mleka pozwoliło na 

wyłączne karmienie naturalne pacjentów OION. 

W rezultacie tych starań żadne dziecko leczone  

w OION nie otrzymywało w pierwszym miesiącu 

swojego życia jakiejkolwiek objętości mieszanki 

sztucznej. Było to możliwe dzięki pozyskaniu 

124 Honorowych Dawczyń Mleka, które spełniły 

restrykcyjne kryteria zdrowotne i potwierdziły 

wolny od ryzyka tryb życia, a także wypełniały 

zobowiązanie do przestrzegania ściśle określo-

nych procedur pobierania mleka. Wykonano 746 

procedur pasteryzacji. Pozyskano 1083 litry mleka. 

Pokarm kobiecy został poddany ściśle określo-

nym procedurom pasteryzacji, kontroli mikrobio-

logicznej i wystandaryzowanym procedurom prze-

chowywania, następnie rozmrażania i podaży. 

Beneficjentami mleka z banku, jak wspom-

niano, były 792 noworodki przedwcześnie uro-

dzone, leczone w oddziale intensywnej i pośred-

niej opieki Kliniki Neonatologii.  

Jak można scharakteryzować tę grupę kobiet, 

która zdecydowała się oddać swoje mleko innym 

potrzebującym noworodkom? Przeprowadziliśmy 

wśród Dawczyń badanie ankietowe, w którym 

matki odpowiadały na zadane pytania dotyczące 

oddawania mleka do banku. 

Z racji położenia Szpitala, połowa naszych 

Dawczyń pochodziła z dużego miasta, liczącego 

powyżej 100 000 mieszkańców. Przedział wie-

kowy największej liczby Dawczyń to 25-35 lat,  

a kolejna liczebnie grupa to kobiety bardziej doj-

rzałe, powyżej 35 roku życia. Zaledwie 3% Daw-

czyń to młode kobiety, w wieku poniżej 25 roku 

życia.  

Dawczyniami są przede wszystkim kobiety 

wielodzietne, posiadające już dwoje lub troje 

dzieci. W tej grupie większość z kobiet posiada 

dość długą historię karmienia piersią poprzednich 

dzieci, 7-12 miesięcy. 

Ze 124 Dawczyń odpowiedzi na ankiety po-

zyskano od 104 (84%) kobiet. Wśród kobiet wie-

lodzietnych tej grupy (80 matek) analizie podda-

no długość karmienia piersią dziecka aktualnego  

i porównanie do okresu karmienia piersią po-

przedniego dziecka. Jeżeli matka miała więcej niż 

troje dzieci, wyciągano medianę długości kar-

mienia piersią. W analizie nie uwzględniono ma-

tek pozostających jeszcze w okresie laktacji (45 

kobiet). Ostatecznie analizą objęto 35 kobiet.  

 
Tab.1. Wpływ oddawania mleka do banku mleka 

na przebieg laktacji u Dawczyń  

Rodzaj wpływu - cecha Liczebność grupy 

wydłużono czas trwania KP 

1-2 miesiące 

3-6 miesięcy 

>6 miesięcy 

19 

4 

9 

6 

skrócono czas trwania 

karmienia piersią 

1-2 miesiące 

3-6 miesięcy 

>6 miesięcy 

            16 

7 

5 

4 

Większość kobiet wydłużyła karmienie pier-

sią podczas oddawania mleka do banku mleka. 

Istotne wydłużenie laktacji wynoszące co naj-

mniej 3 miesiące wykazano u 15 kobiet, w tym 

wydłużenie bardzo duże, o 6 miesięcy, stwierdzo-

no u 6 kobiet. 9 kobiet skróciło karmienie piersią 

o co najmniej 3 miesiące, w tym 4 kobiety aż  

o 6 miesięcy. Pozostałe dawczynie były podczas 

gromadzenia danych nadal w okresie laktacji.  

Szczegółowej analizie poddano motywy ma-

tek do oddawania mleka do banku. Ponad 60%  

z nich kierowało się świadomą potrzebą pomocy 

potrzebującym („wiem, jakie to ważne i chciałam 

wspomóc inne dzieci”). Pozostałe matki stwier-

dziły, że miały nadmiar mleka i chciały je dobrze 

wykorzystać. Tylko nieliczne matki przyznały, że 

był to sposób na rozwiązanie problemu nadmiaru 

mleka.  
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Ryc. 1. Motywy decyzji o oddawaniu mleka  

do banku mleka kobiecego 

Decyzję o oddawaniu mleka do banku po-

dejmowały kobiety w większości samodzielnie 

(ok. 75% grupy Dawczyń), w części przypadków 

aktywnie uczestniczył w niej mąż i rodzina – ko-

lejne 10% kobiet. W pozostałych przypadkach 

udział w tej decyzji miały inne matki i personel 

medyczny. 

 
Ryc. 2. Udział osób trzecich w podejmowaniu  

decyzji o oddawaniu mleka do banku mleka  

kobiecego 

Największe wątpliwości przy oddawaniu 

mleka do BMK dotyczyły jakości mleka („czy to 

mleko jest na pewno dobre”) – wyrażała je prawie 

połowa Dawczyń. Część z Dawczyń obawiała się, 

czy oddawanie mleka do banku nie doprowadzi 

do niedoboru pokarmu dla ich własnych dzieci. 

Dla niewielu z nich ważne było, aby to mleko 

zostało rzeczywiście prawidłowo wykorzystane, 

część matek nie miała żadnych wątpliwości.  

 

Ryc. 3. Rodzaj wątpliwości przy oddawaniu  

mleka do banku mleka kobiecego 

Większość, ponad 75% matek, nie podała 

żadnych trudności podczas oddawania mleka do 

BMK. Dla części Dawczyń pewnym problemem 

było dowożenie mleka do szpitala. Znikoma licz-

ba kobiet narzekała na konieczność częstego od-

ciągania mleka. 

 

Ryc. 4. Trudności przy oddawaniu mleka  

do banku mleka kobiecego. 

Największą radością dla dawczyń była świa-

domość, że zrobiły coś dobrego dla innych, po-

mogły w wyzdrowieniu, a nawet w uratowaniu 

życia innego dziecka. Żadna z matek nie kiero-

wała się względami finansowymi dla szpitala lub 

lepszym postrzeganiem swojej postawy przez 

personel medyczny. 

 

Ryc. 5. Rodzaj satysfakcji Dawczyń przy oddawa-

niu mleka do banku mleka kobiecego 

Co roku 19 maja obchodzimy światowy 

Dzień Honorowej Dawczyni Mleka. W Klinice 

Neonatologii jest to święto Dawczyń, które zapra-

szamy na spotkanie z innymi matkami i persone-

lem Oddziału. Chcemy im podziękować, wyrazić 

wdzięczność za szlachetną postawę w okresie 

laktacji. Przedstawiamy im wyniki leczenia pa-

cjentów, którzy otrzymywały mleko z banku mle-

ka. Wykazujemy istotną poprawę wyników kli-

nicznych w porównaniu z okresem, kiedy w ży-

wieniu pacjentów OION stosowano mieszanki 

sztuczne. Obserwujemy specyficzne, serdeczne 

relacje między rodzicami. Załączone zdjęcia starają 

się oddać część tej niepowtarzalnej atmosfery.  

Wszystkim Honorowym Dawczyniom Mleka 

kobiecego składamy serdeczne podziękowania. 
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Fot. 1. Spotkanie Dawczyń w Klinice Neonatologii 

w Światowym Dniu Honorowej Dawczyni Mleka 

 

Fot. 2. Spotkanie Dawczyń w Klinice Neonatologii 

w Światowym Dniu Honorowej Dawczyni Mleka 

 

 
 

PORADNICTWO  LAKTACYJNE.  

Czy daleko nam do Europy? 

dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik,  

prof. nadzw. Polskie Towarzystwo Konsultantów  

i Doradców Laktacyjnych, Katedra  

i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu  

mgr Katarzyna Asztabska,  

IBCLC, CDL, Polskie Towarzystwo Konsultan-

tów i Doradców Laktacyjnych, Szpital Wielospe-

cjalistyczny w Gliwicach  

,,Jeżeli pojawiłaby się nowa szczepionka 

 i mogłaby zapobiec śmierci ponad miliona dzieci 

rocznie i ponadto byłaby tania, bezpieczna i po-

dawana doustnie i nie wymagałaby przechowy-

wania w niskiej temperaturze, to jej upowszech-

nienie stałoby się natychmiastowym priorytetem 

publicznej służby zdrowia.  

Karmienie piersią posiada te wszystkie wyżej 

wymienione zalety i wiele innych, ale wymaga 

„ciepłego łańcucha” wsparcia, czyli właściwej 

opieki dla matek, dającej im wiarę w siebie, po-

kazującej im jak mają postępować, chroniącej 

przed szkodliwymi praktykami. Jeśli ten „łańcuch 

ciepła” został w naszej kulturze zagubiony, lub 

nie spełnia już swojej roli, zadaniem służby zdro-

wia jest przywrócić go i chronić.”  
Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersią 

w Europie: wzorzec działania opracowany i napisany przez 

uczestników projektu: Propagowanie karmienia piersią  

w Europie, 2004  

Problem braku wsparcia nie jest nowy. Zaczęły się więc 

pojawiać osoby, które zaczęły tworzyć ten swoisty „ciepły 

łańcuch” wpierający matkę karmiącą.  

Już w latach 50 XX wieku powstała La  

Leche Ligue (działająca na całym świecie) 

kształcąca i zrzeszająca liderki wspierające matki 

karmiące. Liderki to matki – wolontariuszki, któ-

re same doświadczyły jak to jest karmić. Wiedzą 

jak dawać wsparcie i przekazywać informacje. Są 

przeszkolone i akredytowane według standardów 

La Leche League. W Polsce działają 3 liderki 

LLL, a na świecie - 7000 i są to wyłącznie wolon-

tariuszki.  

Trzydzieści lat temu powołano do życia 

IBCLE - Międzynarodową Radę Egzaminatorów, 

która weryfikuje kwalifikacje, wiedzę i umiejęt-

ności oraz egzaminuje kandydatów na konsultan-

tów laktacyjnych. Kandydat nie musi mieć  
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wykształcenia medycznego, ale zakres wiedzy, 

którą powinien posiadać jest bardzo szeroki i in-

terdyscyplinarny, obejmuje 11 dziedzin. Jest rów-

nież zobowiązany przed przystąpieniem do eg-

zaminu udokumentować swą praktykę nadzoro-

waną przez innego konsultanta i własną w bardzo 

dużej licznie godzin. Dotyczy to tylko i wyłącz-

nie pracy z matką karmiącą – nie wystarczy pra-

cować na odcinku położniczym czy Sali porodo-

wej, być neonatologiem czy pediatrą. Recertyfi-

kuje się co 5 lat, obowiązkowo co 10 przez po-

wtórne zdanie egzaminu.  

 

Fot. Karolina Jeleń 

Obecnie jest na świecie 27 450 IBCLC  

w 101 krajach, i certyfikat ten jest uznawany  

w większości państw na całym świecie, w USA 

uznano go w tym roku jako odrębny zawód 

[www.iblce.org]. W Polsce mamy 96 IBCLC,  

a na przykład w Niemczech jest ich 1460 (dane za 

2014) 8 lat temu w Polsce pierwszy raz wydano 

Certyfikaty Doradców Laktacyjnych przygoto-

wywanych i egzaminowanych przez Centrum 

Nauki o Laktacji. Od 4 lat placówka ta kształci 

wyłącznie osoby z wykształceniem medycznym. 

CDL recertyfikuje się co 7 lat przez punkty edu-

kacyjne lub ponowny egzaminem.  

Certyfikat ważny w Polsce posiada 288 osób 

(2014). W Polsce w 2011 roku pojawiły się doule 

– wykształcone i doświadczone również w swoim 

macierzyństwie kobiety, zapewniające ciągłe nie-

medyczne, fizyczne, emocjonalne i informacyjne 

wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, poro-

du i po porodzie. Pojęcie doula (w starożytnym 

języku greckim oznaczające służąca) pojawiło się 

po raz pierwszy pod koniec lat 60. w Stanach Zjed-

noczonych w książce antropolożki Dany Raphael  

i określało doświadczoną w swoim macierzyń-

stwie kobietę, która wspiera młodą matkę w kar-

mieniu piersią i opiece nad noworodkiem. 

[www.doula.org.pl] Żeby zostać certyfikowaną 

doulą należy przejść odpowiednie szkolenie i od-

być staż.  

Obecnie w Polsce jest 145 doul. Listę osób 

wspierających matkę karmiącą uzupełniają pra-

cownicy ochrony zdrowia: położne, pielęgniarki  

i lekarze, zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia [19], ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r.  

o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.  

z 2007, nr 14 poz. 89 z późn. zm.)oraz ustawą  

z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki  

i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.)  

Programy kształcenia uniwersytetów medycz-

nych jednak rzadko zawierają wiedzę o poradnic-

twie laktacyjnym, co skutkuje brakiem lub bardzo 

niewielkim zakresem umiejętności u osób mają-

cych bezpośrednio pod opieką matkę i dziecko.  

Czym jest więc poradnictwo laktacyjne?  

Zawodem czy umiejętnością?  

Każda forma dodatkowej opieki oferowanej 

karmiącym kobietom w porównaniu z rutynową 

opieką medyczną niesie korzyści dla karmienia 

piersią, a zwłaszcza poprawia jego jakość, wydłu-

żając okres wyłącznego karmienia piersią. [3] Naj-

bardziej skuteczną formą pomocy okazała się opie-

ka sprawowana przez specjalistów ds. laktacji.  

W metaanalizie obejmującej 34 badania z rando-

mizacją i 29 385 par matka - dziecko z 14 krajów 

świata wykazano, że opieka laktacyjna powoduje 

zwiększenie liczby karmiących w 4 miesiącu  

i karmiących wyłącznie piersią w 3 miesiącu. [4] 

Jak jest w Europie?  

Najczęściej matki mają możliwość skorzysta-

nia nieodpłatne z 3-4 wizyt konsultanta laktacyj-

nego IBCLC, trwających 1,5 godziny (na ogół na 

zlecenie lekarza). Takie warunki zapewnia m.in. 

Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Holandia, 

Belgia. W wymienionych krajach zapewnione jest 

również nieodpłatne wypożyczanie matkom sprzętu 

laktacyjnego z apteki w przypadku stwierdzenia 

problemów laktacyjnych (na receptę od lekarza).  

Niemcy: 10 nieodpłatnych wizyt personelu 

medycznego w domu pacjentki po porodzie.  

Przy problemach laktacyjnych bezpłatne konsul-

tacje laktacyjne, Międzynarodowych Certyfiko-

wanych Konsultantów Laktacyjnych IBCLC.  

Kobiety z problemem laktacyjnym mają wypoży-

czany elektryczny laktator na okres czterech  

tygodni.  

Szwecja: w ramach ministerialnego programu 

zdrowotnego wszystkie szpitale realizują „Prog-

ram 10 kroków do udanego karmienia piersią"  

i mają tytuł Szpital Przyjazny Dziecku – zapew-

niają kilkanaście nieodpłatnych wizyt przeszko-

lonych pracowników służby zdrowia, głównie 

konsultantów laktacyjnych, w domu pacjentki po 

porodzie.  
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We Francji jest 606 IBCLC i mimo tego 

Francuzki najkrócej karmią wśród wysoko rozwi-

niętych krajów w Europie, prawdopodobnie na 

skutek bardzo prężnie działających ruchów femi-

nistycznych.  

W Holandii - 521 IBCLC – ciąże prowadzą 

samodzielne położne, ok. 70% dzieci rodzi się  

w domu, co sprzyja rozpoczynaniu i kontynowa-

niu KP, matka może mieć wsparcie opiekunki 

poporodowej i konsultanta laktacyjnego.  

W Hiszpanii – we wszystkich szpitalach po-

łożniczych zatrudnieni są konsultanci laktacyjni, 

ale ich wizyty po porodzie - opłacają matki.  

A jak jest w Polsce?  

Pierwsza Poradnia Zaburzeń Laktacji – dzia-

łająca do dziś - powstała przy Instytucie Matki  

i Dziecka w Warszawie w roku 1987 z inicjatywy 

dr hab. n. med. Krystyny Mikiel–Kostyry. Kolej-

ną w 1992 roku utworzono w Szpitalu Specjali-

stycznym Św. Zofii w Warszawie. Pracują tam 

lekarze entuzjaści a od 1996 roku – pierwsi pol-

scy konsultanci laktacyjni IBCLC, którzy egza-

min zdawali w języku angielskim poza granicami 

naszego kraju.  

Dopiero 26 lipca 2004 roku odbył się pierw-

szy egzamin IBLCE w języku polskim, do które-

go przystąpiło 49 osób, a zdało 44. Na ten mo-

ment było 48 konsultantów w Polsce – to 12 razy 

więcej niż było od 1996 roku. Obecnie koordynato-

rem IBCLE w Polsce jest mgr Malwina Okrzesik.  

Tak więc od przeszło 20 lat w Polsce funk-

cjonują specjaliści ds. laktacji, którzy uzyskali  

w toku kształcenia podyplomowego III poziom 

wiedzy o laktacji i umiejętności potwierdzone 

certyfikatem IBCLC lub jego polskim odpowiedni-

kiem: Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL). 

Stanowią grupę zawodową ponad 350 osób (96 

IBCLC, 288 CDL), Najwięcej jest wśród nich 

położnych - ponad 80%, lekarzy - niespełna 10%, 

pozostałe 10% to pielęgniarki i osoby innych za-

wodów – w tym niemedycznych.  

Prawie 90 z nich zrzeszonych jest w Polskim 

Towarzystwie Konsultantów i Doradców Lakta-

cyjnych i zarazem w strukturach międzynarodo-

wych Europejskiego Stowarzyszenia Konsultan-

tów Laktacyjnych (ELACTA).  

Pracują w ok. 160 poradniach laktacyjnych 

umiejscowionych w całej Polsce (najwięcej  

w województwie mazowieckim) w NZOZ-ach 

lub prowadzą indywidualne praktyki.  

Wiadomo, że polskie matki chcą karmić natu-

ralnie, bo rozpoczyna karmienie 92-98% matek. 

[5,6,7] Jednak, co czwarta kobieta nie czuje się 

przygotowana do karmienia piersią po opuszcze-

niu szpitala [8]. Około 60% karmiących matek 

napotyka na różnego typu problemy laktacyjne 

oraz brak wiedzy na temat postępowania w lakta-

cji pomimo edukacji przedporodowej [9, 10]  

W Polsce dostęp do specjalisty ds. laktacji 

jest ograniczony m.in. z powodu nieodpowiedniej 

do potrzeb liczby takich osób oraz braku możli-

wości kontraktowania specjalistycznych porad la-

ktacyjnych. Powoduje to brak ciągłości opieki 

nad matką i dzieckiem w zakresie karmienia natu-

ralnego.  

Napotykając na problemy kobiety poszukują 

pomocy w różnych formach, często nie docierają 

do specjalistów ds. laktacji, natomiast uzyskują 

nieaktualne informacje i błędne porady skutkują-

ce zaburzeniami, powikłaniami laktacji, niepo-

trzebnym dokarmianiem i skracaniem czasu kar-

mienia naturalnego. Wielokrotnie „ratują się sa-

me” poprzez dokarmianie mlekiem modyfikowa-

nym lub zupełnie rezygnują z karmienia piersią. 

Pracownicy ochrony zdrowia, często nie mając 

możliwości konsultacji laktacyjnej, rozwiązują 

problem poprzez suplementację produktami mle-

kozastępczymi [11].  

Zapewnienie matkom podstawowej opieki 

zdrowotnej, i w jej ramach podstawowej opieki la-

ktacyjnej, jest niewystarczające, zwłaszcza w przy-

padku złożonych, skomplikowanych, trudnych 

diagnostycznie problemów. Brak wiedzy i czasu 

na zajęcie się problemami laktacji podczas ruty-

nowych wizyt u lekarza pediatry, ginekologa czy 

położnej jest dobrze udokumentowane w literatu-

rze światowej. [22]  

Podsumowując, obecny system opieki zdro-

wotnej nad matką i dzieckiem w Polsce nie 

uwzględnia poradnictwa laktacyjnego i nie sprzy-

ja poprawie wskaźników karmienia piersią, która 

jest jednym z założeń Narodowego Programu 

Zdrowia (cel op. 3 i 7).  

Dowody  

Dane GUS, oparte na populacji 360195 dzieci 

urodzonych w 2013 roku, dotyczące sposobu od-

żywiania dzieci, pokazują, że w pierwszych tygo-

dniach ponad połowa niemowląt przestaje być 

karmiona naturalnie. W 6 tygodniu karmionych 

piersią jest 46% (167663 badanych), w 2-6 mie-

siącu 42% (151629 badanych), w 9 miesiącu 17 % 

(62274), a w 12 miesiącu zaledwie 11,9 % 

(43129) niemowląt. Dane dotyczące wyłącznego 

karmienia piersią (WKP) pochodzą z mniejszych 

badań, ale są jeszcze bardziej niepokojące. Odse-

tek dzieci karmionych wyłącznie piersią w 5-6 

miesiącu wynosi od 4 % do 14% [5,6]  

Warto przytoczyć niepublikowane najnowsze 

dane, będące w trakcie szczegółowych opracowań 

statystycznych uzyskane w ramach wieloośrodko-
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wego badania „Ocena wdrażania praktyk lakta-

cyjnych w ramach obowiązującego Standardu 

opieki okołoporodowej” realizowanego pod kie-

runkiem prof. B. Królak-Olejnik od 31.03.2014 r. 

w Klinice Neonatologii we Wrocławiu. W bada-

niu wzięły udział 42 szpitale w Polsce, ankietyza-

cji poddano 1679 matek, w trakcie hospitalizacji 

po urodzeniu dziecka w terminie porodu. 98% 

matek deklarowało karmienie piersią, ale aż 55% 

dokarmianie mieszanką sztuczną przed wypisem 

ze szpitala. Wyłącznie piersią w dniu wypisu 

karmionych było zaledwie 75% dzieci, pozostałe 

karmione były w sposób mieszany. Natomiast  

w 6 miesiącu życia zaledwie 4% matek karmiło 

swoje dzieci wyłącznie piersią.  

Są potrzeby…  

W badanych polskich 62 Szpitalach Przyja-

znych Dziecku oferowano matkom specjalistycz-

ne porady laktacyjne w punktach laktacyjnych 

przyszpitalnych (51% szpitali) oraz poradniach 

laktacyjnych (44%). W roku 2003 udzielano po-

rad w 27% tych szpitali, udzielono tam 5625 

udokumentowanych porad, a w roku 2004 – 78% 

szpitali oferowało to świadczenie, udzielono tam 

łącznie 11352 porad. Wzrost był związany ze 

znacznym zwiększeniem liczby konsultantów 

IBCLC w Polsce w 2004 roku. [24]  

Z badania ankietowego 283 polskich szpitali 

wynika, że specjalistycznych porad laktacyjnych 

udzielano po wypisie zarówno ze szpitali I, II  jak 

i III poziomu referencyjności w około 20-stu pla-

cówkach. [25]  

W latach 2011-2013 udzielono w poradni lak-

tacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojcie-

cha w Gdańsku 1173 bezpłatnych porad specjali-

stycznych finansowanych w całości ze środków 

gminy. Z danych zebranych w 2013 r. (populacja 

309 matek niemowląt) wynika, że w Gdańsku 

24,3 % kobiet po opuszczeniu szpitala korzysta 

ze specjalistycznej porady laktacyjnej (poradnia 

i/lub wizyta domowa konsultanta IBCLC/doradcy 

CDL). [7]  

Poradnia laktacyjna przy szpitalu klinicznym 

im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie czynna 

w niepełnym wymiarze godzinowym w 2014 r. 

wizyt pierwszorazowych odbyto 183, kolejnych 

114, razem 297 na ok. 3000 porodów (ok. 10%). 

[Muszyńska A.]  

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. 

L. Rydygiera w Toruniu, porady laktacyjne nie-

odpłatne dla pacjenta, realizowane są w ramach 

kontynuacji Programu OAE (Fundusze Norwe-

skie) „Zdrowa matka, zdrowy noworodek" (pora-

dy realizowane w ramach przyszpitalnej Poradni 

Laktacyjnej oraz Banku Mleka Kobiecego).  

W roku 2014 udzielono750 porad, z czego 450 

pierwszorazowych (dominowały matki/dzieci  

w 1 roku karmienia piersią). W 2014 r. odbyło się 

ponad 3100 porodów, z czego ok. 14% kobiet 

skorzystało po raz pierwszy z porady laktacyjnej. 

Poradnia działa 2 godziny 4 razy w tygodniu, do-

datkowo BMK 1-2 godz. 5 razy w tygodniu. [6]  

Recepta  

Karmienie piersią jest najzdrowszym sposo-

bem żywienia niemowląt i małych dzieci. Mleko 

matki jest pokarmem pierwszego wyboru dla 

dzieci zdrowych i chorych, urodzonych o czasie  

i przed terminem. Wyłączne karmienie piersią 

(WKP) przez pierwszych 6 miesięcy życia zale-

cają światowe i europejskie organizacje i towa-

rzystwa naukowe zajmujące się dziećmi, żywie-

niem i zdrowiem publicznym, [12, 13,14,15,16] 

Karmienie mlekiem kobiecym nie jest tylko kwe-

stią wyboru stylu życia, ale poważnym zadaniem 

zdrowia publicznego.[13]  

Nie określono górnej granicy wieku dla kar-

mienia piersią, zalecając jego kontynuację w cza-

sie wprowadzania żywności uzupełniającej.  

Zgodnie z polskimi zaleceniami po 12. m.ż. kar-

mienie piersią powinno być kontynuowane tak 

długo, jak będzie to pożądane przez matkę  

i dziecko. [16]  

Przygotowanie do karmienia naturalnego od-

bywa się już w okresie prekoncepcyjnym, ale 

szczególnie w okresie ciąży. Rozpoczęcie karmienia 

odbywa się tuż po urodzeniu dziecka, jeszcze na 

sali porodowej, w kontakcie skóra do skóry. Ko-

lejne karmienia odbywają się podczas pobytu 

matki i dziecka w oddziale szpitala, gdzie matka 

powinna otrzymać prawidłowy instruktaż techni-

ki karmienia. W oddziale położniczo-noworod-

kowym powinna odbyć się pierwsza ocena umie-

jętności dziecka w zakresie ssania i pobierania 

pokarmu z piersi, a matki powinny nabyć umie-

jętność oceny dobowych wskaźników skuteczne-

go karmienia. [17] Postępowanie opisane w stan-

dardzie opieki okołoporodowej nie zostało upo-

wszechnione i nie jest rutynowo stosowane. [18]  

Podstawową opiekę laktacyjną powinien za-

pewniać odpowiednio przygotowany personel 

oddziału położniczego. Opieka powinna być kon-

tynuowana po wypisie ze szpitala przez lekarza 

POZ i położną podstawowej opieki zdrowotnej. 

[19] W czasie 4 wizyt patronażowych położne 

powinny prowadzić edukację zdrowotną i udzie-

lać podstawowych porad w zakresie kamienia 

piersią i laktacji. Matka może korzystać z opieki 

położnej do końca laktacji, a dziecko po ukoń-

czeniu 2 miesiąca życia zostaje przekazane pielę-

gniarce POZ.  
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Przedstawiona opieka odpowiada opisanej  

w literaturze „podstawowej poradzie laktacyjnej”, 

którą może zapewnić osoba sprawująca opiekę 

nad matką i dzieckiem, w tym celu wiedza  

i umiejętności personelu powinny zostać podnie-

sione do poziomu II wiedzy o laktacji. [20,21,23]  

Specjaliści ds. laktacji mają również wiele 

zadań do wypełnienia w szpitalu, a zwłaszcza  

w oddziałach III poziomu referencyjności (Prog-

ram wczesnej stymulacji laktacji). [25] Zaleca się 

zatrudnienie co najmniej 1 osoby – specjalisty ds. 

laktacji (lekarz, położna, pielęgniarka) na  

5 stanowisk intensywnej terapii noworodka w III 

poziomie referencyjności. [26] W I i II poziomie 

za wystarczającą ilość specjalistów ds. laktacji 

uznaje się 1 na 10 łóżek.  

Po opuszczeniu szpitala każda matka powin-

na mieć dostęp do specjalistycznej opieki lakta-

cyjnej, na podstawie skierowania wydanego przez 

lekarza lub położną podstawowej opieki zdro-

wotnej lub nawet bez skierowania. Wszak porada 

laktacyjna musi odbyć się szybko, w czasie, kiedy 

jest jeszcze szansa na poprawę laktacji u matki 

i/lub rozwiązanie problemów matki lub dziecka  

w tym zakresie. Wymienione osoby opiekujące 

się matką i dzieckiem powinny współpracować ze 

sobą, co wpłynęłoby korzystnie na podnoszenie 

ich wiedzy i umiejętności poprzez przepływ in-

formacji i dzielenie się doświadczeniem.  

 

Fot. Ewa Sulka  

Jak blisko do Europy?  

Mamy dyrektywy unijne [2] i globalną strate-

gię WHO [1] dotyczące żywienia niemowląt  

i małych dzieci. Jest dobre ustawodawstwo doty-

czące opieki okołoporodowej.  

Mamy dobrze przygotowanych profesjonali-

stów, zajmujących się karmieniem piersią i lakta-

cją - konsultantów laktacyjnych IBCLC i dorad-

ców CDL (ponad 350) nie mieszczących się  

w systemie, a jednak działających!  

Działają 4 Banki Mleka Kobiecego, kolejne 

dwa są w trakcie tworzenia.  

Jest też wiele organizacji pozarządowych za-

angażowanych w ideę dobrych narodzin i natu-

ralnego karmienia.  

Mamy inicjatywy oddolne: programy promu-

jące karmienie wspierane ze środków lokalnych, 

samorządowych, pozwalające oceniać sytuację 

karmienia w Polsce chociaż fragmentarycznie.  

Są akcje społeczne np. Mlekoteka, czy Kar-

miące Cyce na Ulice.  

Pojawiła się też nowa forma grup wsparcia, 

wypierająca formy tradycyjne, ale sprawdza się  

w dzisiejszej rzeczywistości BLOGI, CZATY.  

A jak daleko?  

Państwo nie promuje, nie chroni i nie wspiera 

karmienia naturalnego, nie uwzględnia go w pro-

gramach prozdrowotnych, nie finansuje ogólno-

polskich badań monitorujących wskaźniki wy-

łącznego karmienia piersią, za to zezwala na agre-

sywny marketing sztucznej żywności dla nie-

mowląt, mimo że są na to stosowne międzynaro-

dowe dokumenty ratyfikowane przez Polskę.  

NFZ nie refunduje poradnictwa laktacyjnego 

i porada laktacyjna nie jest świadczeniem gwa-

rantowanym.  

Specjaliści laktacyjni funkcjonują poza sys-

temem.  

Sprzęt laktacyjny poza szpitalem całkowicie 

jest opłacany przez matki.  

W programach nauczania uczelni medycz-

nych rzadko znajdziemy zajęcia dotyczące kar-

mienia piersią i poradnictwa laktacyjnego,  

a kształcenie podyplomowe w tej dziedzinie nie 

jest obligatoryjne dla pracowników ochrony 

zdrowia zajmujących się na co dzień opieką nad 

matką i dzieckiem.  

Na zadane w tytule pytanie odpowiedzcie 

Państwo sami…  
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Mleko ludzkie w żywieniu noworod-

ków przedwcześnie urodzonych 

Dr n.med. Marzena Kostuch, 

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka 

Klinika Położnictwa i Perinatologii Samodzielny 

Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie 

Noworodki przedwcześnie urodzone są nie-

jednorodną populacją o bardzo zróżnicowanych 

wymaganiach pokarmowych, będącą na różnym 

etapie immunokompetencji, z różnym ryzykiem 

wystąpienia zaburzeń rozwoju psychoruchowego, 

martwiczego zapalenia jelit (NEC), późnej po-

socznicy, rosnącym wraz ze spadkiem dojrzałości 

i masy ciała w chwili urodzenia.  

Mleko matki, która urodziła wcześniaka, róż-

ni się od mleka matki noworodka donoszonego. 

Mleko wcześniacze początkowo zawiera w swym 

składzie więcej białek, wolnych aminokwasów, 

sodu, ale w ciągu kilku tygodni ich stężenia ule-

gają obniżeniu. W mleku matek wcześniaków 

stwierdza się niższe stężenia wapnia, natomiast 

stężenie miedzi i cynku jest wyższe w pokarmie 

matek wcześniaków w porównaniu do pokarmu 

matek noworodków donoszonych. Zawartość 

pierwiastków śladowych w pokarmie matki wcze-

śniaka nie różni się od stężeń tych pierwiastków 

w pokarmie matki noworodka donoszonego.  

Niezmiernie istotny dla noworodka przed-

wcześnie urodzonego jest rodzaj pokarmu, jaki 

otrzymuje. Mleko ludzkie jest złotym standardem 

w żywieniu noworodków donoszonych. Jest rów-

nież rekomendowane w żywieniu wcześniaków 

ze względu na unikatowy skład białek i amino-

kwasów, dostosowany do potrzeb wcześniaków; 

unikatowy skład tłuszczów, które są łatwo absor-

bowane w przewodzie pokarmowym; odpowiedni 

profil kwasów tłuszczowych, które wpływają na 

rozwój noworodków przedwcześnie urodzonych.  

Udowodniono, że u wcześniaków, karmio-

nych mlekiem kobiecym, rzadziej stwierdza się 

posocznicę o późnym początku, martwicze zapa-

lenie jelit, retinopatię. Dzieci te rzadziej są hospi-

talizowane w pierwszym roku życia, mają lepsze 

wskaźniki rozwoju psychoruchowego, mniejsze 

ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego, nadci-

śnienia tętniczego i cukrzycy w wieku później-

szym, w porównaniu do dzieci karmionych ko-

mercyjnymi mieszankami mlecznymi.  

Mleko ludzkie korzystnie wpływa na niedoj-

rzały układ pokarmowy wcześniaka. Wykazano, 

że czynniki wzrostu, hormony, peptydy, amino-

kwasy oraz glikoproteiny zawarte w pokarmie 

kobiecym przyspieszają dojrzewanie przewodu 

pokarmowego noworodków przedwcześnie uro-

dzonych. U noworodków karmionych mlekiem 

kobiecym żołądek opróżnia się szybciej w porów-

naniu do noworodków karmionych komercyjny-

mi mieszankami mlecznymi, tym samym wcześ-

niaki karmione pokarmem kobiecym wcześniej 

osiągają pełne żywienie drogą przewodu pokar-

mowego i przestają być karmione parenteralnie.  

Jedną z najbardziej przekonujących korzyści, 

wynikających z karmienia wcześniaków mlekiem 

ludzkim, jest obserwowany spadek NEC. Mecha-

nizm ochronny mleka kobiecego jest wielokie-

runkowy. Funkcje ochronne pełnią sIgA mleka 

kobiecego, laktoferyna, lizozym, czynniki wzro-

stu, oligosacharydy. Wykazano, że właściwości 

ochronne mleka kobiecego zależne są od efektu 

dawki. I tak podaż mleka kobiecego o objętości 

>50 ml/kg masy ciała zmniejsza ryzyko wystą-

pienia późnej posocznicy i NEC istotnie bardziej 

w porównaniu z podażą <50 ml/kg m.c. Wykaza-

no również, że każde zwiększenie objętości mle-

ka kobiecego w żywieniu wcześniaka o 10 ml/kg 

m.c. wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka powtór-

nej hospitalizacji o 5%.  

Karmienie mlekiem kobiecym pełni również 

funkcję ochronną przed infekcjami. Liczne funk-

cjonalne składniki mleka ludzkiego, takie jak lak-

toferyna, lizozym, sIgA, interferon chronią orga-

nizm wcześniaka i zmniejszają ryzyko zachoro-

wania na późną posocznicę czy zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych. Wykazano również, że 

karmienie mlekiem ludzkim zmniejsza ryzyko 

zachorowania na alergię. Wieloośrodkowe bada-

nia, obejmujące 777 noworodków przedwcześnie 

urodzonych z masą ciała <1850g, wykazały, że 

wśród dzieci obciążonych rodzinnym wywiadem 

alergicznym i karmionych pokarmem ludzkim 

występuje statystycznie istotne zmniejszenie czę-

stości objawów, typowych dla alergii, w porów-

naniu z dziećmi karmionymi komercyjnymi mie-

szankami mlecznymi.  

Kolejną ważną korzyścią, wynikającą z kar-

mienia mlekiem matki, jest powstająca silna więź 

pomiędzy matką a noworodkiem przedwcześnie 

urodzonym. Dla matki, której dziecko jest kry-

tycznie chore i w stosunku do którego matka nie 

może sprawować funkcji opiekuńczej, ponieważ 

tę przejmuje personel medyczny, odciąganie po-

karmu i dostarczanie go do szpitala stanowi na-

macalny wkład w opiekę nad dzieckiem. Znacze-

nie tej psychologicznej korzyści dla matki jest 

niedoceniane, choć jest dobrze udokumentowane 

w literaturze naukowej.  

Karmienie piersią umożliwia również koloni-

zację przewodu pokarmowego florą bakteryjną 

matki. Korzystny wpływ takiej kolonizacji udowo-

dniono w szczególności w przypadku noworod-

ków donoszonych. U wcześniaków prawidłowa 
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kolonizacja przewodu pokarmowego florą bakte-

ryjną z otoczenia matki, zaburzana jest przez sto-

sowaną powszechnie u wcześniaków antybioty-

koterapię.  

Alternatywą dla pokarmu własnej matki,  

w przypadku jego braku, jest pokarm kobiecy 

dawczyń z banku mleka kobiecego. Mimo że jest 

to w przeważającej większości pokarm matek, 

które urodziły noworodki donoszone i pochodzi  

z późniejszych okresów laktacji, jak również 

pewne korzystne składniki mleka ludzkiego zo-

stały utracone w procesie pasteryzacji, to jednak 

wykazano szereg korzyści wynikających z kar-

mienia pokarmem dawczyń w porównaniu z kar-

mieniem komercyjnymi mieszankami mlecznymi.  

Czy potrafię być Twoją mamą? 

Psychologiczne aspekty opieki nad 

noworodkiem i niemowlęciem  

w kontekście karmienia piersią 

Magdalena Polaszewska-Nicke,  

psycholog, współzałożycielka i prezeska  

ZERO-PIĘĆ. Fundacji na rzecz zdrowia  

psychicznego małych dzieci 

Czekając na narodziny dziecka, rodzice snują 

różne wyobrażenia na temat swego maleństwa, 

opieki nad nim i relacji, jaką będą z nim budo-

wać. Jakość i ton emocjonalny tej relacji będą 

miały zasadnicze znaczenie dla rozwoju dziecka 

od pierwszych chwil jego życia, będzie on rów-

nież silnie powiązany z przeróżnymi stanami do-

świadczanymi przez mamę i tatę malucha. Do-

nald Winnicott, mówił wprost o tym, że matka  

i dziecko tworzą związek tak silny i tak mocno na 

siebie wzajemnie oddziałują ich indywidualności, 

że nie sposób mówić o każdym z nich jako od-

rębnej, niezależnej jednostce, gdyż każde z nich 

kształtowane jest poprzez to drugie w ich wza-

jemnej relacji.  

Naturalne wyposażenie zmysłowe noworod-

ka, m.in. jego wrażliwość na dotyk, umiejętność 

nawiązywania dialogu z dorosłymi i sygnalizo-

wania potrzeb, czyni go w pełni gotowym do 

zbudowania tego najważniejszego w życiu związ-

ku. Jego rodzice zaś dysponują tym, co za parą 

niemieckich badaczy Mechthilde i Hanusa  

Papoušek, można nazwać „intuicyjnym rodziciel-

stwem”. Jak wskazują obserwacje prowadzone na 

całym świecie, dzięki wrodzonym reakcjom każ-

dy dorosły człowiek ma potencjał do opiekowa-

nia się swym potomstwem. W kontakcie z nie-

mowlęciem wręcz automatycznie dostosowujemy 

zazwyczaj swe zachowanie do potrzeb dziecka. 

Jednak to, czy dorosły jest w stanie i w jakim za-

kresie, czerpać z tego potencjału w toku opieki 

nad własnym dzieckiem, zależy od szeregu czyn-

ników, nad którymi nie zawsze się zastanawiamy, 

a które bardzo mocno zmieniają gotowość do fak-

tycznego obcowania z dzieckiem, odpowiadania 

na jego potrzeby, refleksji nad jego przeżyciami, 

rozumienia ich itd.  

Jednym z kluczowych czynników jest fakt, iż 

każdy rodzic i dziecko wnoszą do swego związku 

jakiś bagaż. Stan zdrowia dziecka, jego poziom 

wrażliwości i dojrzałość fizyczna będą miały 

ogromne znaczenie dla tego, z jaką siłą i w jaki 

sposób dziecko będzie sygnalizowało swe potrze-

by, jak dalece będzie odporne na bodźce mało 

przyjazne, jak szybko będzie w stanie oswajać się 

ze światem poza łonem matki. Rodzic z kolei 

przystępuje do opieki nad dzieckiem jako osoba 

ukształtowana przez jego własną historię, w któ-

rej szczególne miejsce zajmuje to, co dotyczy je-

go dzieciństwa i przeżyć w kontaktach z własny-

mi rodzicami. Narodziny dziecka (w zasadzie już 

okres ciąży) aktywują w matce i ojcu nieświado-

me wspomnienia z okresu wczesnego dzieciń-

stwa, wyzwalając obrazy czy doznania dotyczące 

ich samych jako maleńkiego dziecka, doświad-

czającego radości, ukojenia, ale i smutku, samot-

ności, bezradności czy strachu. Specjaliści, opisu-

jąc takie zjawisko, mówią czasami o „duchach 

nad kołyską”, które przenikają różne sfery funk-

cjonowania pary rodzic-dziecko i niepostrzeżenie 

wpływają na ich interakcje. Pochodną tych prze-

żyć są w jakimś sensie także wyobrażenia i ocze-

kiwania dotyczące siebie w roli rodzica i samego 

dziecka, jego rozwoju czy przyszłości. Na ich 

kształt ma też wpływ aktualna sytuacja życiowa 

rodziców, ich relacja, wsparcie otoczenia, a nawet 

sytuacja materialna czy mieszkaniowa. Te sprawy 

mogą bowiem być źródłem dodatkowego zmę-

czenia, stresu czy niepokoju przeżywanego z po-

zoru poza relacją z dzieckiem, ale jednak i na niej 

odciskającym swe piętno. 

Już samo wejście w rodzicielstwo, w sytuację 

najbardziej intymną, pełną niewypowiedzianych 

przeżyć wynikających z relacji z drugim człowie-

kiem, zwłaszcza bardzo maleńkim, całkowicie za-

leżnym od nas, to zadanie ogromne i wymagające 

postawienia w stan gotowości wszelkich zasobów 

psychicznych. Gdy wcześniejsze doświadczenia 

przyniosły jakąkolwiek destabilizację poczucia 

bezpieczeństwa rodzica, gdy on sam doznał cier-

pienia ze strony bliskich, musiał zmierzyć się ze 

stratą, np. wcześniejszym poronieniem, czy ja-

kimkolwiek ciężkim doznaniem w relacjach z wa-

żnymi dla niego osobami, opieka nad malutkim 
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dzieckiem może wyzwolić w nim zaskakujące  

i trudne czasem do uzasadnienia bieżącą sytuacją 

uczucia, reakcje czy myśli. Pojawić się może po-

czucie winy z powodu własnej niedoskonałości w 

roli rodzica, wyczerpanie, a wręcz poczucie bez-

radności i uwięzienia w kręgu wymagań dziecka. 

Towarzyszyć temu mogą wątpliwości dotyczące 

poczucia tożsamości matki czy ojca. Na takie sta-

ny, przejawiające się w różnych obszarach kon-

taktów z dzieckiem, może być narażony nawet 

najbardziej troskliwy i czuły rodzic, nie są one 

zależne od jego woli, a ich źródło leży daleko po-

za bieżącą chwilą. Często ogniskują się one wo-

kół takich podstawowych tematów, jak bliskość 

fizyczna (np. na ile chcę, na ile potrafię obdarzać 

nią swe dziecko), czas czy uwaga poświęcane 

różnym czynnościom w opiece nad dzieckiem, 

bądź też karmienie dziecka (wybór sposobu kar-

mienia itd.). Często mamy przeżywające trudno-

ści w odnalezieniu się w swym macierzyństwie  

z różnych powodów, mniej lub bardziej świado-

mie stawiają sobie wobec dziecka bardzo funda-

mentalne w tym punkcie życia pytania: Czy po-

trafię być dla ciebie dobrą mamą? Czy umiem 

spełnić twoje oczekiwania? Czy mogę być dobrą 

mamą, jeśli mam wątpliwości? Co poza mlekiem 

mogę ci dać? Czy mogę się przyznać, że karmie-

nie czy inne sprawy dotyczące opieki nad dziec-

kiem to dla mnie koszmar, że coś budzi we mnie 

złość albo obrzydzenie? Czasem powodów do 

niepokoju dostarcza zachowanie dziecka, jego 

trudności z jedzeniem, spaniem, trudny do ukoje-

nia płacz. Czasem zwraca uwagę otoczenia pew-

na skrajna tendencja w zachowaniu czy przeko-

naniach wygłaszanych przez matkę dziecka, np. 

dotyczących niechęci do karmienia piersią czy 

nasilonym niepokojem o stan zdrowia dziecka. 

Sygnały wskazujące na to, że relacja między ro-

dzicem a dzieckiem jest w jakiś sposób obciążo-

na, mogą mieć bardzo różny charakter. 

W takich sytuacjach, kiedy rodzic czuje się 

niepewnie, gdy pojawiają się w nim zaskakujące 

uczucia i myśli na temat dziecka i opieki nad nim; 

kiedy pojawia się poczucie, że coś po prostu jest 

„nie tak”, powinien on móc skorzystać z pomocy, 

spotkać się z kimś, z kim będzie mógł swobodnie 

porozmawiać i podzielić się swym niepokojem. 

Niezmiernie ważną rolę w tym zakresie odgrywa, 

rzecz jasna poza rodziną i innymi bliskimi, per-

sonel medyczny oddziałów położniczych i nowo-

rodkowych, lekarze, położne, doradcy laktacyjni, 

psychologowie. Ważne, by osoby te rozumiały, 

że nawet z pozoru dziwne i trudne do zaakcepto-

wania dla osoby postronnej zachowania czy prze-

konania np. matki noworodka, mogą wynikać  

z jakiegoś rodzaju cierpienia, często nieuświado-

mionych lęków czy urazów, utrudniających opiekę 

nad dzieckiem. W tego typu sytuacjach najlepsze 

efekty terapeutyczne osiąga się, jeśli uwzględni-

my to, jak złożone może być podłoże problemów 

doświadczanych w aktualnym stanie przez rodzi-

ca. Czasem wystarczającą może okazać się zwy-

czajna rozmowa z nim, wysłuchanie jego wątpli-

wości czy po prostu okazanie zrozumienia. Cza-

sem potrzebne będzie skierowanie mamy czy taty 

do specjalisty, który udzieli długofalowego wspa-

rcia. Wydaje się, jednak, że pomoc ta zawsze po-

winna uwzględniać nie samą osobę rodzica, ale 

jego w parze z dzieckiem wobec którego przeży-

wa on określone trudności. Jeżeli bowiem uznać, 

że takie zakłócenia jak depresja poporodowa,  

w wielu przypadkach mają charakter zaburzenia 

relacyjnego, leczenie powinno być ukierunkowa-

ne na relację matka-dziecko, nie na samą matkę. 

Badania dotyczące leczenia i wspierania kobiet,  

u których wystąpiła depresja poporodowa, wska-

zują na słuszność takiego stwierdzenia – leczenie 

ukierunkowane na relację matka-dziecko, czyli 

terapia diady, przynosi szybką poprawę nawet  

w przypadkach długotrwałej i opornej na leczenie 

depresji poporodowej. 

 
 

Długofalowe korzyści piersią dla 

zdrowia dziecka 

prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka 

 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Nowo-

rodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 Najnowsze dowody naukowe sugerują, że 

przyszłe zdrowie dziecka i ryzyko wystąpienia 

chorób cywilizacyjnych jedynie w niewielkim 

stopniu zależy od dziedziczonych genów. I tak  

w przypadku cukrzycy typu 2: maksymalnie 10-

12% zachorowań można wyjaśnić dziedzicze-

niem , a zaledwie 5-10% wszystkich przypadków 

nowotworów można wyjaśnić defektami gene-

tycznymi. Dotychczas zidentyfikowano ponad 50 

genów powiązanych z indeksem masy ciała 

(BMI), ale za ich pomocą można wyjaśnić tylko 

1-2% odchyleń od standardowego BMI. 

 Udowodniono związek pomiędzy tempem 

przyrostu masy ciała w pierwszych tygodniach po 

urodzeniu, wynikającym ze sposobu żywienia,  

a dalszym rozwojem somatycznym i intelektual-

nym. Dzieci karmione piersią rzadziej chorują na 

infekcje, mają mniej biegunek, zapaleń ucha 

środkowego. Zmniejszenie częstości infekcji: uk-

ładu oddechowego, pokarmowego i innych zwią-
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zane jest z czynnikami przeciwzapalnymi mleka 

kobiecego, z których większość blokuje miejsca 

adhezyjne i zapobiega łączeniu się bakterii, wiru-

sów czy grzybów z nabłonkiem jelitowym. 

Wśród tych czynników ważne znaczenie odgrywa 

między innymi laktoferyna, wykazująca silne 

działanie naprawcze na błonę śluzową przewodu 

pokarmowego. Podobne działanie przypisuje się 

też laktadehrinie, glikosaminoglikanowi (GAGsn) 

czy lipidom mleka kobiecego.    

Karmienie piersią co najmniej przez 4 mie-

siące w porównaniu z żywieniem mieszanką ma 

działanie protekcyjne w alergii na mleko krowie  

i atopowym zapaleniu skóry w okresie pierw-

szych dwóch lat życia. Istnieją dowody, także 

udokumentowane polskimi danymi, wskazujące 

na zmniejszenie ciężkich postaci martwiczego 

zapalenia jelit u noworodków z małą i ekstremal-

nie małą masą ciała karmionych mlekiem matki 

lub dawczyń. Dane WHO, a także metaanalizy 

Holenderskiego Instytutu do Spraw Zdrowia i Żyw-

ności, wskazują na dwukrotnie rzadsze występo-

wanie zespołu nagłej śmierci niemowląt. Istnieją 

silne dowody dotyczące zmniejszenia zachoro-

walności na cukrzyce typu 1 i 2 i występowanie 

w wieku późniejszym nadciśnienia tętniczego. 

Z całą pewnością karmienie piersią redukuje 

ryzyko zachorowań na astmę. Każda ilość mleka 

kobiecego zmniejsza ryzyko świszczącego odde-

chu. Karmienie piersią stanowi ochronę przed 

alergią na mleko krowie w rodzinie z wywiadem 

alergicznym. Stale jednak nie ma dostatecznych 

dowodów wskazujących na długotrwały efekt 

karmienia piersią w zapobieganiu alergii. 

Wyniki badań obserwacyjnych dowodzą, że 

szybki przyrost masy ciała w okresie niemowlę-

cym jest związany ze zwiększonym ryzykiem 

późniejszej otyłości. Niemowlęta karmione mle-

kiem modyfikowanym uzyskują większą masę ciała 

w porównaniu z niemowlętami karmionymi piersią. 

Dzieci z małą i ekstremalnie małą masą ciała 

maja częściej zaburzenia funkcji motorycznych  

i poznawczych. Natomiast długofalowy efekt ży-

wienia niemowląt na te funkcje jest stale kontro-

wersyjny. Jednak potencjalnie lepszy efekt u dzieci 

karmionych mlekiem kobiecym związany jest  

z obecnością DHA. 

Badania eksperymentalne wykazały, że do-

stępność białka w życiu płodowym i wczesnym 

postnatalnym ma długofalowy efekt na progra-

mowanie metaboliczne i metabolizm glukozy  

w wieku późniejszym. Duże badania z randomi-

zacją udowodniły wpływ wyłącznego długiego 

karmienia piersią na wzrost ilorazu inteligencji  

i funkcji poznawczych u sześcioletnich dzieci.  
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Długofalowe korzyści karmienia 

piersią dla zdrowia matki 

dr hab. n. med. Marek Tałałaj  
Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób  

Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych  

Kości Centrum Medycznego Kształcenia  

Podyplomowego 

Wielomiesięczna, a niekiedy wieloletnia lak-

tacja wywiera wpływ, między innymi, na metabo-

lizm tkanki kostnej, gospodarkę węglowodanową 

i lipidową oraz na ryzyko rozwoju nowotworów 

hormonozależnych u karmiących piersią matek.  

Wykazano, że w okresie 6 miesięcy karmie-

nia piersią kobieta przekazuje swojemu dziecku  

4 razy więcej wapnia niż w całym okresie ciąży. 

Właściwa podaż tego kationu w mleku wymaga 

uwalniania wapnia ze szkieletu matki w ilości 

280-400 mg/dobę. Stwierdzane w okresie laktacji 

nasilenie resorpcji kości wydaje się być głównie 
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wynikiem oddziaływania, produkowanego w gru-

czołach piersiowych, peptydu PTH-podobnego 

(PTHrP) oraz obniżonego stężenia estradiolu (E2).  

W warunkach fizjologicznych mleko matki 

nie zawiera znaczących ilości witaminy D, gdyż 

krążąca we krwi 25-OH witamina D słabo prze-

nika do pokarmu, zaś jej aktywny metabolit 

1,25(OH)2 witamina D nie przedostaje się do nie-

go niemal zupełnie.  

Dowiedziono, że w okresie 6 miesięcy lakta-

cji dochodzi u kobiety do istotnego ubytku masy 

kostnej, manifestującej się obniżeniem gęstości 

mineralnej kości (BMD - bone mineral density) o 

około 5% zarówno w kręgosłupie lędźwiowym, 

jak i w szyjce kości udowej. Po zaprzestaniu 

karmienia piersią BMD u matki ulega zwykle 

stopniowej normalizacji i 18 miesięcy po poro-

dzie osiąga wartości wyższe niż przed okresem 

karmienia.  

Długotrwała, trwająca łącznie wiele lat, lak-

tacja może wywierać negatywny odległy wpływ 

na tkankę kostną. Wykazano, że u kobiet, które 

jeszcze przed 27. rokiem życia karmiły każde ze 

swoich dzieci przez ponad 12 miesięcy, ryzyko 

rozwoju osteoporozy w okresie pomenopauzal-

nym jest zwiększone ponad 7-krotnie. 

Najpoważniejszą konsekwencją osteoporozy są 

niskoenergetyczne złamania kości, występujące 

po niewielkich urazach, zlokalizowane najczęściej 

w kościach przedramienia, kręgosłupie oraz prok-

symalnej części kości udowej (złamania biodra).  

Na podstawie badań, którymi objęto grupę 

752 kobiet wykazano, że karmienie piersią trwa-

jące ponad 18 miesięcy związane jest z ponad  

2-krotnym zwiększeniem częstości kompresyj-

nych złamań kręgów (OR = 2,1), ale zarazem  

z dwukrotnym zmniejszeniem częstości złamań 

biodra (OR = 0,49). Sugerowano, że następstwem 

obniżenia sekrecji estrogenów u kobiet karmią-

cych jest zwiększenie zewnętrznej średnicy kości 

długich, a tym samym powiększenie pola po-

wierzchni ich przekroju i wzrost wytrzymałości 

na złamanie poprzeczne. W oparciu o badania 

techniką dwuenergetycznej densytometrii rentge-

nowskiej (DXA) stwierdzono, że wskaźnik wy-

trzymałości kości udowej u kobiet, które karmiły 

dłużej niż 12 miesięcy jest istotnie wyższy niż  

u matek karmiących do 1 roku. Wykazano również, 

że u kobiet karmiących łącznie ponad 33 miesiące 

większa odporność na złamanie kości udowej 

utrzymuje się nawet 16-20 lat po porodzie. 

 Cukrzyca ciążowa (GDM) definiowana jest 

jako zaburzenie tolerancji glukozy stwierdzone 

lub rozpoznane w okresie ciąży. GDM występuje 

u 7% kobiet ciężarnych i stanowi czynnik ryzyka 

rozwoju cukrzycy typu 2 w kolejnych latach ży-

cia. Metaanaliza 20 badań klinicznych wykazała, 

że ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 u kobiet  

z przebytą GDM jest 7-krotnie wyższe, a ryzyko 

rozwoju zespołu metabolicznego 3-krotnie wyż-

sze w porównaniu z kobietami, u których nie ob-

serwowano zaburzeń tolerancji glukozy w okresie 

ciąży. Obliczono, że ryzyko wystąpienia cukrzy-

cy typu 2 wśród kobiet z GDM sięga 40%  

w okresie 3 lat po porodzie, 55% po 8 latach  

i 64% po 15 latach od urodzenia dziecka.  

Wyniki badania NHS wykazały, że kontyno-

wane co najmniej 2 lata karmienie piersią zmniej-

sza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 o 23%. Obli-

czono, że ryzyko rozwoju cukrzycy ulega obniże-

niu o 15% z każdym rokiem kontynuowania lak-

tacji, jakkolwiek prawidłowość ta dotyczy jedy-

nie kobiet, u których nie dochodzi do wytwarza-

nia przeciwciał przeciw wysepkom trzustkowym. 

U kobiet z przebytym GDM, bez przeciwciał 

przeciw wysepkom trzustkowym, karmienie pier-

sią redukuje ryzyko rozwoju cukrzycy o 40%  

i opóźnia początek wystąpienia choroby o 10 lat. 

Farmakologiczne hamowanie laktacji zwiększa 

natomiast ryzyko wystąpienia cukrzycy o 46%. 

Po 15 latach od urodzenia dziecka cukrzycę typu 

2 stwierdzono u 42% kobiet karmiących łącznie 

ponad 3 miesiące i aż u 73% matek, które nie 

karmiły piersią lub okres laktacji nie przekraczał 

3 miesięcy. 

Dowiedziono, że laktacja powoduje obniżenie 

stężeń glukozy i insuliny w surowicy krwi oraz 

redukcję lipotoksyczności osocza w następstwie 

mobilizacji glukozy i wewnątrzkomórkowych 

lipidów z wątroby i mięśni. U kobiet karmiących 

piersią dochodzi również do przyspieszonej proli-

feracji i zwiększenia masy komórek  oraz nasi-

lenia sekrecji insuliny. Konsekwencją tych zmian 

jest mniejsze obciążenie komórek , dłuższe za-

chowanie ich funkcji i długotrwałe obniżenie ry-

zyka rozwoju cukrzycy typu 2.  

Kobiety karmiące piersią przez co najmniej  

3 miesiące charakteryzują się mniej aterogennym 

profilem lipidowym (z wyższym stężeniem HDL), 

a także 2-krotnie niższą częstością występowania 

zespołu metabolicznego - u kobiet bez GDM  

i 6-krotnie niższą częstością u kobiet z GDM. Ob-

liczono, że częstość zespołu metabolicznego u ma-

tek, u których nie obserwowano zaburzeń węglo-

wodanowych w okresie ciąży, wynosi 16,7 / 1000 

osobo-lat w przypadku kobiet karmiących przez 

0-1 miesiąc i jedynie 9,2 / 1000 osobo-lat u ko-

biet karmiących ponad 9 miesięcy. Wśród matek 

z przebytym w okresie ciąży GDM liczby te wy-

noszą odpowiednio 49,4 / 1000 osobo-lat oraz 8,5 

/ 1000 osobo-lat.  

Wyniki badania WHI pozwoliły stwierdzić, 

że u kobiet w wieku 60-69 lat, które w młodości 

karmiły piersią ponad 12 miesięcy, obserwuje się 
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niższą o 10% częstość występowania nadciśnie-

nia tętniczego oraz chorób układu krążenia, zaś  

w przypadku gdy laktacja trwała co najmniej  

2 lata – niższą o 23% częstość zawałów serca.  

Rak piersi jest 2. przyczyną śmierci z powodu 

nowotworu u kobiet i odpowiada za ponad 70% 

stwierdzanych w szkielecie zmian przerzutowych. 

Wykazano, że rak piersi bardzo znacznie zwięk-

sza ryzyko złamania kości. U kobiet z nowotwo-

rem ograniczonym do ogniska pierwotnego ryzy-

ko złamania jest zwiększone blisko 5-krotnie, zaś 

u pacjentek ze zmianami przerzutowymi w tkan-

kach miękkich blisko 23-krotnie.  

Tak wysokie ryzyko złamań jest następstwem 

przyspieszonej resorpcji tkanki kostnej wywoła-

nej oddziaływaniem, produkowanych przez ko-

mórki nowotworowe, cytokin, takich jak interleu-

kina 1, Interzeukina 6, TGF- oraz PTH-rP.  

W 4% przypadków rak piersi występuje u mło-

dych kobiet w wieku 20-39 lat, u których jest  

z reguły bardziej agresywny i obarczony gorszym 

rokowaniem.  

Metaanaliza 6 badań klinicznych wykazała, 

że niewystarczająca ilość pokarmu w okresie po-

porodowym idzie w parze z 2-krotnym wzrostem 

ryzyka rozwoju raka u kobiet w wieku przedme-

nopauzalnym oraz ze zwiększonym o 20% ryzy-

kiem rozwoju nowotworu w okresie pomenopau-

zalnym.  

Stwierdzono, że laktacja trwająca 6-12 mie-

sięcy redukuje ryzyko rozwoju raka piersi o 11-

25%, trwająca co najmniej 24 miesiące - o 50%,  

a w przypadku młodszych kobiet obciążonych 

rodzinnym ryzykiem rozwoju nowotworu - o 59%. 

Zbliżone wyniki przyniosło, przeprowadzone  

w USA, badanie którym objęto 5878 kobiet z ra-

kiem piersi i 8216 kobiet grupy kontrolnej. Po-

zwoliło ono stwierdzić, że karmienie piersią ob-

niża ryzyko raka piersi u kobiet przed menopauzą 

średnio o 22%, proporcjonalnie do czasu laktacji. 

Szczególnie korzystne jest rozpoczęcie karmienia 

przed 20 rokiem życia i kontynuowanie go co naj-

mniej 6 miesięcy, gdyż redukuje to ryzyko o 46%. 

W oparciu o badanie przeprowadzone w Chinach 

wykazano, że laktacja trwająca łącznie 73-108 

miesięcy zmniejsza częstość występowania raka 

piersi o 53%, zaś laktacja trwająca co najmniej 

109 miesięcy - o 76%. Metaanaliza 47 badań 

prowadzonych w 30 krajach, do których włączo-

no 50 tysięcy kobiet z rakiem piersi i blisko 97 

tysięcy kobiet grupy kontrolnej, pozwoliła obli-

czyć, że prawdopodobieństwo zachorowania na 

raka piersi maleje o 4,3% / 12 miesięcy kontynu-

owania laktacji. Stwierdzono, że karmienie pier-

sią przyczynia się do usuwania czynników kance-

rogennych z przewodów mlecznych oraz nasila 

apoptozę komórek nowotworowych dzięki cyto-

toksycznemu oddziaływaniu białek obecnych  

w pokarmie, m.in. -laktoalbuminy.  

Wykazano, że laktacja może wpływać rów-

nież na rozwój innych nowotworów hormonoza-

leżnych. Metaanaliza 6 badań klinicznych pozwo-

liła stwierdzić, że w porównaniu z kobietami, któ-

re nigdy nie karmiły piersią, częstość występo-

wania raka jajnika u matek karmiących przez 

okres 1-12 miesięcy jest niższa o 5%, a u kobiet 

karmiących dłużej niż 12 miesięcy niższa o 28%.  

 

 

 

 

 

Ochrona prawna kobiet karmiących  

piersią w Polsce na gruncie  

przepisów Prawa Pracy 

Piotr Szyroczyński,  

Radca prawny, członek Krajowej Izby Radców 

Prawnych 

Dział ósmy kodeksu pracy poświęcony jest 

uprawnieniom pracowników związanych z rodzi-

cielstwem, a więc również uprawnieniom pra-

cownic karmiących dziecko piersią.  

Pracownica karmiąca piersią prawo do dwóch 

półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do 

czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jed-

no dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, 

po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą 

być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. 

Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż  

4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie 

przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie 

przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jed-

na przerwa na karmienie. 

Przerwy na karmienie mogą być wykorzy-

stywane również w ten sposób, że pracownica 

wcześniej kończy pracę lub później ją zaczyna,  

a skrócenie to odpowiada przysługującej jej prze-

rwie. Obie przerwy mogą też być wykorzystane 

łącznie w czasie dnia pracy. Wlicza się je do cza-

su pracy, tak jak gdyby pracownica w tym czasie 

pracowała. Przerwy na karmienie są udzielane na 

wniosek pracownicy na podstawie jej oświadcze-

nia, iż karmi dziecko piersią.  

Pracownica ma prawo do przerw w pracy 

przez cały okres, w którym karmi dziecko piersią. 

Ustawodawca nie wprowadził maksymalnego 

okresu czasu, przez który pracownica może ko-

rzystać z tego uprawnienia (np. do ukończenia 

przez dziecko pierwszego roku życia).  
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Pracodawca zatrudniający pracownicę w cią-

ży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy 

wzbronionej takiej pracownicy bez względu na 

stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla 

zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany prze-

nieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to 

niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obo-

wiązku świadczenia pracy. 

Pracodawca zatrudniający pracownicę w cią-

ży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych 

pracach wymienionych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 176 kodeksu pracy jest obowią-

zany dostosować warunki pracy do wymagań 

określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć 

czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla 

zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli 

dostosowanie warunków pracy na dotychczaso-

wym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy 

jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest 

obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, 

a w razie braku takiej możliwości zwolnić pra-

cownicę na czas niezbędny z obowiązku świad-

czenia pracy. 

Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do 

pracodawcy w przypadku, gdy przeciwwskazania 

zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pra-

cy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziec-

ko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego. 

W razie gdy zmiana warunków pracy na do-

tychczas zajmowanym stanowisku pracy, skróce-

nie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do 

innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, 

pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. 

Pracownica w okresie zwolnienia z obowiąz-

ku świadczenia pracy zachowuje prawo do do-

tychczasowego wynagrodzenia. 

Po ustaniu przyczyn uzasadniających prze-

niesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej 

czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świad-

czenia pracy, pracodawca jest obowiązany za-

trudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze cza-

su pracy określonych w umowie o pracę. 

Należy wskazać, że powyższe przepisy mają 

charakter bezwzględnie obowiązujących, co 

oznacza, że nie mogą być przez pracodawcę 

zmieniane ani ograniczane, gdyż taka zmiana 

bądź ograniczenie będzie nieważna w świetle ko-

deksu pracy. 

  

 

 

 

Postrzeganie karmienia piersią  

na przestrzeni wieków 

Prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska-

Kantecka 

Pourodzeniowe przecięcie pępowiny stawia 

noworodka wobec bezwzględnej konieczności 

zapewnienia mu  innego sposobu odżywiania. 

Zgodnie z prawem natury, jest on już przygoto-

wany do wysysania i strawienia pokarmu mat-

czynego. Gruczoły mleczne jego matki odpowia-

dają na zapotrzebowanie dziecka wytwarzaniem 

najwłaściwszych dla jego metabolizmu składni-

ków.  Pokarm matczyny, czyli swoiste gatunko-

wo mleko, powinien towarzyszyć parze Matka-

Dziecko przez cały okres niemowlęcy, będąc je-

dynym źródłem pożywienia dziecka przez pierw-

szych 6 miesięcy życia zewnątrzmacicznego. Po-

karm jest uznany za jedyne fizjologiczne poży-

wienie dla noworodków i małych niemowląt.  

W pierwszym pourodzeniowym okresie nazywa-

ny jest siarą, różni się bowiem zarówno jako-

ściowo, jak i ilościowo od pokarmu dojrzałego. 

Historia ludzkości dostarcza nam wielu dowodów 

na to, że karmienie piersią jest odruchowym, in-

stynktownym działanie każdej matki od zarania 

dziejów. W przypadku jakiejś katastrofy dotyczą-

cej matki, tylko pokarm innej kobiety pozwolił 

przeżyć noworodkowi. Stąd na przestrzeni wie-

ków rozwinęła się „instytucja” mamek, tj. kobiet, 

które często dla zysku karmiły obce niemowlęta. 

Próby podawania mleka innych gatunków czy 

innych pokarmów płynnych (np. rosołów) koń-

czyły się najczęściej chorobą lub śmiercią nowo-

rodka. W pierwszym wydanym w polskim języku 

podręczniku pediatrii ( „Nauka o chorobach dzie-

ci” Jakóba Szymkiewicza z 1810 r., Wilno) napi-

sano: „Człowiek będąc niemowlęciem nie może 

wziąć mleka, gdy mu matka piersi swoich do ust 

nie poda. Stygnie bez otulenia i bydź nie może bez 

pomocnej usługi.” Zagwarantowana przez naturę 

zmiana ilości i jakości składu pokarmu zależna 

jest od wieku płodowego i metrykalnego dziecka, 

a nawet poszczególnych faz pojedynczego aktu 

karmienia. Pokarm pierwotny, siara, jest tym bo-

gatszy w wartości immunologiczne - białko, 

energię i czynniki wzrostu - im wcześniej rodzi 

się dziecko. Znacznie wyższe stężenie immuno-

globuliny A jest w mleku matek wcześniaków. 

Według wspomnianego J. Szymkiewicza: …”Z po-

strzeżeń dotąd czynionych, okazało się, że do trze-

ciego roku zaledwie połowa dzieci przy życiu zo-

staje”. Ogromna śmiertelność dzieci panowała 

jeszcze w latach 60. XIX w. Jeszcze w drugiej 

połowie XIX wieku odsetek śmiertelnych przy-

padków wśród podrzutków, skierowanych do 
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szpitala św. Łazarza w Krakowie, sięgał aż 75% 

wszystkich odesłanych do szpitala. 

Tak więc od zarania, karmienie piersią czy 

podawanie zastępcze pokarmu innych kobiet było 

uznanym za najlepszą metodę karmienia nowo-

rodków i niemowląt. Wiedziano, że brak pokar-

mu kobiecego nie służy dobrze dziecku. Alterna-

tywą było mleko krowie lub innych gatunków 

hodowanych przez człowieka jak kozy czy owce. 

Mleko „z butelki” podawano pierwotnie przez 

rożki wykonywane z gęstego materiału, skóry 

zwierzęcej, a w miarę postępów cywilizacyjnych 

poprzez smoczki początkowo z grubego szkła, 

gumy, czy w ostatnich latach z tworzyw sztucz-

nych. Wszystkie posiadały małą dziurkę służącą 

ssaniu. Środowisko medyczne na ziemiach pol-

skich postrzegało karmienie piersią jako zagad-

nienie wagi niezwykłej dla życia i zdrowia dzieci, 

łącząc wielokrotnie ich śmierć z brakiem pokar-

mu. Opierano się na pracy Jana Chróściejowskie-

go, napisanej po łacinie według wykładów Mer-

curalisa z Padwy, przetłumaczonej na język oj-

czysty. Podręcznik ten wznawiany był wielokrot-

nie aż do końca XVIII wieku. Ogromny postęp 

medycyny, datujący się od połowy XIX wieku  

w następujących lawinowo odkryciach nauko-

wych   w dziedzinie bakteriologii, aseptyki, fizy-

ki, chemii, antropologii, farmakologii - pozwolił 

w końcu na zauważenie związku pomiędzy spo-

sobem odżywiania dzieci a ich śmiertelnością. 

Postępy te zaowocowały wynalezieniem pastery-

zacji, a następnie zagęszczania mleka krowiego. 

Sterylizowane mleko krowie było rozdawane  

w ambulatoriach zwanych „kroplami mleka”, do-

prowadziło do zmniejszenia śmiertelności nie-

mowląt w czasie letnich biegunek. Dalsze prace 

zdążały do produkcji odżywek na bazie mleka  

i cukru. Pierwsza była firma Nestle (1860 r.) Po-

stępowały też, w miarę rozwoju nauki, badania 

nad składem mleka kobiecego, trwające do dzi-

siaj. Jednak dopiero badania lat 60. ubiegłego 

wieku  ujawniły niezastępowalne znaczenie 

bioaktywne pokarmu kobiecego. Już w 1901 r. 

Józef Brudziński, wybitny lekarz dzieci, stwier-

dzał: „Kwestyja racjonalnego żywienia niemowląt 

a szczególnie opieka nad niemowlętami pozba-

wionymi piersi i opieki matczynej jest jedną z za-

sadiczych kwestyi w zakresie higieny wychowaw-

czej, albowiem ściśle związana jest z nią ogólna 

śmiertelność dzieci w tym okresie.” Zdanie to jest 

wyrazem osiągnięcia przez lekarzy, zajmujących 

się dziećmi, podstawowej wiedzy na temat zna-

czenia wartości pokarmu kobiecego i właściwych 

warunków higienicznych jako podstaw zmniej-

szenia śmiertelności w populacji dziecięcej.  

W XX w. zaczęto proszkować mleko krowie. 

Następnym, współczesnym nam etapem było 

wprowadzenie tzw. mleka modyfikowanego, 

„mieszanek leczniczych”, czy ”mlekozastępczych”. 

Jest to wielkim osiągnięciem w zakresie kliniki 

dziecięcej. Nie wolno jednak zapominać, że wszyst-

kie dzieci powinny mieć zapewniony swój rozwój 

w oparciu o pokarm własnych matek. Wyjątkiem 

jest niezwykle rzadka wada genetyczna - wro-

dzony defekt w postaci tzw. galaktozemii i inne 

zaburzenia metabolizmu oraz przypadki losowe. 

Mimo to łatwość sztucznego karmienia niemow-

ląt rozszerzała się na całym świecie. To właśnie 

łatwość sięgania po mieszanki mleczne przy naj-

drobniejszych nawet kłopotach z karmieniem - 

ale też braki informacyjne i niewydolny nadal 

system poradnictwa laktacyjnego - są w naszym 

kraju źródłem niskiej „wykarmialności”. 

Podstępnie otwierano drogę do zastąpienia 

pokarmu przez żywienie sztuczne - modyfikowa-

nym mlekiem krowim. Spowodowało to, dla 

ochrony żywienia naturalnego, konieczność ogra-

niczenia wpływów coraz potężniejszego przemy-

słu spożywczego dla dzieci. W latach 90. ubie-

głego wieku stworzono więc kodeks marketingu 

produktów zastępujących pokarm kobiecy.    
W krajach Trzeciego świata karmienie piersią 

uznano za najważniejszy czynnik zmniejszenia 

śmiertelności dzieci. Działania Światowej Orga-

nizacji Zdrowia w zakresie opieki nad dziećmi na 

całym globie są skupione na zapewnieniu 

wszystkim dzieciom pokarmu ich matek. Wydano 

dokumenty, stwierdzające prawo wszystkich 

dzieci na świecie do wyłącznego karmienia mle-

kiem swoich matek przez okres 6 miesięcy, i da-

lej po wprowadzeniu żywności uzupełniającej. 

Rekomendacje światowe wydawane przez Ame-

rykańską Akademię Pediatryczną  nie tylko po-

twiedzają te stwierdzenia, ale od lat zwracają się 

z apelami o uczuciowe wręcz zaangażowanie  

w problem naturalnego karmienia niemowląt: 

„Entuzjastyczne zaangażowanie lekarzy w pro-

mowanie i praktykę karmienia piersią jest niezbę-

dne dla osiągnięcia optymalnego zdrowia, wzra-

stania oraz rozwoju niemowląt i dzieci.”(AAP 

1996, 2005, 2012) 

W podsumowaniu należy powiedzieć, że cza-

sy współczesne potwierdziły, iż instynktowne 

odczytywanie wskazań natury w zakresie karmie-

nia piersią  nadal jest optymalną drogą do 

wszechstronnego rozwoju dzieci. 
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SPRAWOZDANIE  z  PRAC 

KOMISJI  ds.  OCEN,  REOCEN   

i  MONITORINGU  SZPITALI  

PRZYJAZNYCH  DZIECKU  

za  I  PÓŁROCZE  2015  r. 
 

W pierwszym półroczu 2015 roku do grona 

Szpitali Przyjaznych Dziecku dołączyła nowa 

placówka: Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. 

Po przeszkoleniu przez specjalistki KUKP  

w 2014 roku personel pomyślnie przeszedł pro-

cedury oceny według kryteriów WHO i UNICEF. 

Oto, co napisała jedna z uczestniczek tego proce-

su, pani Marta Knapik-Kloch – położna z tu-

chowskiego szpitala: 

„Pozytywna opinia Zespołu Oceniającego 

szpital pod względem spełnienia kryteriów 10 

kroków do udanego karmienia piersią była 

zwieńczeniem naszego niemal dwuletniego wy-

siłku. W tym czasie personel oddziału ginekologi-

czno – położniczego oraz noworodkowego odbył 

cykl szkoleń, zostały opracowane i wdrożone w ży-

cie zasady pozwalające na realizację 10 kroków, 

wymagające zmiany przyzwyczajeń i nawyków,  

a często podejścia do matek i ich nowonarodzo-

nych dzieci. Został też przebudowany oddział, 

aby można było to wszystko realizować w warun-

kach bardziej przyjaznych matce i dziecku. Jednak 

najważniejsze, co udało się nam osiągnąć, to współ-

praca między personelem bloku porodowego, od-

działu położniczego i noworodkowego.  JESTEŚ-

MY  ZESPOŁEM – to nasz klucz do sukcesu.” 

Prezes Centrum Zdrowia Tuchów pan 

Tomasz Olszówka odebrał certyfikat SPD z rąk 

Dyrektora Generalnego UNICEF Polska, pana 

Marka Krupińskiego, oraz przedstawicielki Ko-

mitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, pani 

Marii Kalety. Uroczystość wręczenia miała miej-

sce w trakcie  tradycyjnego majowego festynu, 

zyskała więc piękną oprawę i dużą publiczność. 

O tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku zamie-

rza ubiegać się II Szpital Miejski im. dr. L. 

Rydygiera w Łodzi; w tym celu w dniach 26-

27.02.2015 r. personel oddziału położniczego 

odbył szkolenie w zakresie realizacji 10 kroków 

do udanego karmienia piersią. 

Tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku nadawa-

ny jest na pięć lat i po tym czasie podlega weryfi-

kacji. W pierwszych miesiącach bieżącego roku 

trzy szpitale, chcąc utrzymać prestiżową plakiet-

kę, poddały się reocenie: 

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy   

13-14.03.2015 r. 

 Szpital Ginekologiczno-Położniczy 

"Inflancka" SPZOZ  w Warszawie  

24-25.04.2015 r.                              

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

NMP w Częstochowie   8-9.05.2015 r. 

Druga połowa roku   zapowiada się ogromnie 

pracowicie dla zespołów oceniających: zaplano-

wane jest kolejne szkolenie i aż sześć reocen!     

   

              

 
 

Uroczystość wręczenia tytułu Szpitala Przyjaznego Dziecku dla Centrum Zdrowia Tuchów. 
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