
“jeden czyn dobry gdy ginie bez wzmianki, „wykarmialnoœci” dzieci polskich znana jest na razie tylko z 
morduje tysiàc iúã za nim gotowych” wycinkowych , regionalnych badañ. Wiadomo z nich, ¿e 

Szekspir sytuacja opisana przez prof. Krystynê Mikiel - Kostyra i 
wspó³prac. z  IMiDZ., na podstawie ogólnopolskich badañ 

Drodzy Czytelnicy, aktualny numer Biuletynu jest populacyjnych z lat 90.ubieg³ego wieku, nie ulega 
przygotowany z okazji  ŒWIATOWEGO TYGODNIA poprawie. Odsetek dzieci karmionych wy³¹cznie 
KARMIENIA PIERSI¥ roku 2014. Oryginalne   has³o  pokarmem matek przez 6 mies. ¿ycia pozostaje na poziomie 
tygodnia brzmi:  <Breastfeeding-a winning goal for life>. <ni¿ 15%.  Od 2-ch lat dr Marzena Kostuch - Cz³onek 
Zgodnie z duchem polskiego jêzyka prze³o¿yliœmy je: Zarz¹du G³ównego i przedstawiciel  KUKP do kontaktów z 
<Karmienie piersi¹-m¹dr¹ inwestycj¹ na ¿ycie>. zagranic¹, realizuje  samodzielnie niezwykle trudne 
Uznaliœmy bowiem, ¿e autorzy has³a  podkreœliæ chcieli zadanie zbierania danych na temat karmienia piersi¹, 
wartoœæ karmienia piersi¹ i zwróciæ uwagê, ¿e  zarówno poprzez ankietowe badania ca³ej populacji (korzystaj¹c z 
dziecko jak i matka otrzymuj¹ w ten sposób  kapita³ na uprzejmej pomocy specjalistów wojewódzkich ds. 
dalsze ¿ycie. po³o¿nictwa i neonatologii) w zakresie zachêcenia lekarzy 
Dziecko - najlepsze z mo¿liwych po¿ywienie, spe³niaj¹ce szpitalnych do wype³niania wstêpnej, szpitalnej czêœci 
jego wymagania wszechstronnie i  unikalnie, w sposób ankiety, oraz w punktach szczepieñ ochronnych pierwszego 
niemo¿liwy do zast¹pienia. S¹ to nie tylko  potrzeby roku ¿ycia. Z wielkim zainteresowaniem  i niecierpliwoœci¹ 
¿ywieniowe, ale te¿ emocjonalno-spo³eczne, lepszy rozwój oczekujemy na koñcowy rezultat tej pracy. Dotychczasowe 
aparatu mowy i poczucie bezpieczeñstwa. Matka zaœ wyniki  bêd¹   przedstawione w Wilnie w czerwcu br, na 
dope³nia swoje macierzyñstwo wzmacniaj¹c wiêŸ bliskoœci odbywaj¹cym siê cyklicznie, co dwa lata, Spotkaniu 
i poznania dziecka, odnosi te¿ korzyœci zdrowotne, nawet Koordynatorów Krajowych inicjatywy Szpitali 
protekcjê przed nowotworami .Wiemy, ¿e nie ma lepszej Przyjaznych Dziecku (BFHI). Doktor Marzena Kostuch 
metody od¿ywienia noworodków i niemowl¹t. Zakoñczone przedstawi je równie¿  w toku  naszej Konferencji. 
w 2007r. przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia  badania w Przyczyny niezadowalaj¹cych wyników akcj i  
6-ciu krajach na 5-ciu kontynentach wykaza³y, ¿e karmienie upowszechniania karmienia piersi¹ s¹ ró¿norakie. Trudno 
piersi¹ stanowi wzorzec, do którego odnosiæ trzeba je nawet uj¹æ w jakieœ okreœlone ramy, poniewa¿ ³¹cz¹ w 
wszystkie osi¹gniêcia rozwojowe dziecka. Siatki centylowe sobie elementy obyczajowe, socjalne, spo³eczne, 
rozwoju somatycznego WHO, dla badania rozwoju historyczne, ekonomiczne i inne. Niektóre jednak  s¹ 
fizycznego dzieci w wieku 1-5 lat zosta³y zaadoptowane dobrze znane. Po  stronie istotnych przeciwników 
równie¿ w Polsce. karmienia piersi¹ stoj¹ murem, wielokrotnie ju¿ 
patrz artyku³y Biuletyn KUKP 2013 r.: nr2- maj str. 11-12- przytaczane w Biuletynie KUKP, takie czynniki jak:
Biuro Krajowe WHO - Polska oraz  nr3-grudzieñ 2013 str.    1. Powszechne niezrozumienie prawdziwego  
10 - dr hab. n. med. Anna Oblaciñska.    znaczenia karmienia zarówno przez matki, jak i wielu 
Wobec powy¿szych stwierdzeñ  warto zastanawiaæ siê czy i     fachowych pracowników sùuýby zdrowia. Odbywa siæ 
dlaczego, o tak oczywistym zdawa³oby siê zagadnieniu, jak    to najczæúciej na  zasadzie: <wiem, ale ……>, Czyli
naturalne karmienie niemowl¹t, w ogóle nale¿y mówiæ?    siæganie po mieszanki przy najdrobniejszych 
Trzeba zastanowiæ siê, dlaczego problem karmienia piersi¹    wstæpnych problemach z laktacjà!
niemowl¹t i ma³ych dzieci sta³ siê problemem globalnym, a    2. Zniszczona  tradycja pokoleniowa. Wojna, 
prowadzone na ró¿nych p³aszczyznach akcje wspieraj¹ce    wyniszczenie ludnoúciowe narodu i jego elit, migracje 
nie przynosz¹ za³o¿onych efektów w sposób zadawalaj¹cy?                       t e  r y  t o  r i a  l n  e  ,    t r u  d  n  o  ú c  i    e  k  o  n  o m   i c  z  n  e     i    z  n  i e w   o  l e  n  i e                       
W krajach „trzeciego œwiata” karmienie naturalne zosta³o     ideologiczne okresu powojennego.
uznane za najwa¿niejszy czynnik zdrowotny. WskaŸnik    3. Powszechna praca zawodowa kobiet i mylne 
œmiertelnoœci niemowl¹t jest tam  w sposób bezpoœredni    rozumienie istoty emancypacji - negowanie znaczenia  
zale¿ny od sposobu ¿ywienia  noworodków i niemowl¹t.    roli  matki i rodziny dla przyszùych pokoleñ.
Natomiast w krajach rozwiniêtych, do których my te¿     4. Nagminne ùamanie kodeksu marketingu produktów 
nale¿ymy, trzeba prawdê o tych wartoœciach stale    zastæpujàcych mleko kobiece, vide artykuù na stronie 
udowadniaæ i przekonywaæ nie tylko matki, ale te¿    Biura Krajowego WHO.
pracowników s³u¿by zdrowia, czy wrêcz  opiniê spo³eczn¹.    5. Trzeba tu jeszcze dorzuciã podejrzewanà ostatnio -  
We wszystkich krajach istniej¹ ró¿ne  organizacje    niewydolnoúã poradnictwa laktacyjnego w 
pañstwowe, odpowiedniki Komitetu Upowszechnienia    obowiàzkowych  poradach laktacyjnych dla poùoýnic, 
Karmienia Piersi¹, inicjatywy prywatne, programy i    ujætych w Standardach Opieki Okoùoporodowej M.Z. 
rekomendacje  pañstwowe oraz naukowe,  wdra¿ane s¹ Wydaje siæ, ýe przygotowanie  kadry  poùoýnych do 
najró¿niejsze akcje wspieraj¹ce: medialne, szkoleniowe i poradnictwa laktacyjnego nie jest wystarczajàce. 
naukowe. Wszystkie one maj¹ na celu zachêcenie matek  do Odbyùyúmy z panià Profesor Ewà Dmoch- Gajzlerskà 
udanego karmienia piersi¹ swoich dzieci. Jednak starania te  spotkanie poruszajàce ten problem, siægajàcy korzeniami 
nie odnosz¹ spodziewanego skutku. Aktualna sytuacja zawodowego przygotowania poùoýnych, ale teý 
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Pielægniarek, roli Wydziaùu jak i ksztaùcenia 
podyplomowego w tym wzglædzie.
Z zagadnieniem  tym ùàczy siæ równieý brak zgody NFZ na 
op ùacanie  porad  lak tacy jnych  w poradniach  
przyszpitalnych. 

   Wszyscy wiemy, ¿e  na karmienie lub niekarmienie 
dziecka wp³ywaj¹ zasadniczo dwa okresy:
Pierwszy-- to  œwiadoma edukacja przysz³ej matki do tego 
zadania od okresu przed koncepcyjnego(proces 
wychowawczy, edukacja do ¿ycia w rodzinie), a nastêpnie 
ju¿ w okresie ci¹¿y poprzez szko³y rodzenia, wskazania 
prowadz¹cego ci¹¿ê- lekarza po³o¿nika lub po³o¿nej.
Drugi newralgiczny okres to czas, rozpoczynaj¹cy siê wraz 
z narodzeniem dziecka: poporodowy kontakt skóra do 
skóry i spontaniczne próby ssania noworodka oraz kilka 
dalszych dni kiedy mog¹  pojawiaæ siê  problemy- zarówno 
z brakiem pokarmu jak i jego nawa³em, oraz k³opoty z ze 
ssaniem u dziecka.W TYCH KLUCZOWYCH 
OKRESACH PROFESJONALNA POMOC JEST Zapraszamy do zapoznania siê z treœci¹ Biuletynu i 
KONIECZNA DLA ZLIKWIDOWANIA  PROBLEMÓW. tematami, które wyg³aszane bêd¹ w trakcie tegorocznej 
JEŒLI JEJ NIE BÊDZIE - MIESZANKI MLECZNE Konferencji organizowanej  z okazji Œwiatowego Tygodnia 
ZAST¥PI¥ POKARM. Karmienia Piersi¹. Staraliœmy siê tak u³o¿yæ program, aby 
W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e celowo zacytowano omówione by³y wa¿ne, aktualne i  interesuj¹ce nasze 
jako motto Szekspirowsk¹ myœl  o  zaniechanym  dobru, œrodowisko tematy.  
które uniemo¿liwia =  zabija „tysi¹c innych iœæ za nim 
gotowych” -  a wiêc nie pozwala na korzystanie i rozwój     Jak wiadomo z poprzedniego numeru Biuletynu, 
wielorakich  korzyœci pobudzanych przez  i  p³yn¹cych z Zarz¹d dzia³a w znacz¹co odnowionym sk³adzie. Niestety, 
tego dobra. Porównanie do karmienia piersi¹ i nadal nie wszystkie pt Cz³onkinie Zarz¹du, poczuwaj¹ siê 
wynikaj¹cych z niego dalszych „dóbr” dla dziecka i matki do wype³niania przyjêtych dobrowolnie obowi¹zków 
w bezpoœredniej i dalszej perspektywie, w obliczu nie spo³ecznej pracy. To doprawdy zadziwiaj¹ce! Mimo to 
usprawiedliwionego najczêœciej  braku karmienia, jest wiêc nasza statutowa praca odbywa siê bez wiêkszych  
paralel¹ bardzo trafn¹. perturbacji. Ogrom pracy przejê³a na siebie dr n.o zdrowiu 

Pani El¿bieta £odykowska, której za poœwiêcony czas i trud 
   Mija  dwudziesta czwarta  rocznica wprowadzenia serdecznie dziêkujemy. 
inicjatywy <Szpitali przyjaznych Dziecku z 10-cioma  W pocz¹tkach 2014 roku nast¹pi³a zmiana na stanowisku 
krokami do udanego karmienia piersi¹>. By³a og³oszona  w sekretarki KUKP. Rozwi¹zaliœmy umowê z pani¹ El¿biet¹ 
1990 r. Jest  nazwana Deklaracj¹  Innocenti. U¿yto s³owa Czerwiñsk¹. Do pracy na tym stanowisku zg³osi³y siê trzy 
Innocenti = Niewini¹tka, dla  nowej koncepcji  szpitala kandydatki. Miejsce otrzyma³a, w drodze rozstrzygniêtego  
przyjaznego dziecku. Zmieniono w ten sposób  filozofiê konkursu, pani Mariola Czacka. Nowa Sekretarka przyjê³a 
myœlenia o zadaniach szpitala dzieciêcego. Przywo³ane w warunki pracy i p³acy swojej Poprzedniczki i rozpoczê³a 
nazwie s³owo Innocenti, stanowi  odniesienie  do  pracê z dniem 1.03.2014.
bezbronnoœci i niewinnoœci dzieci. Podkreœlono w ten 
sposób  now¹,  obok tradycyjnej, funkcjê szpitala  – Podziêkowania:

W imieniu Zarz¹du G³ównego KUKP serdecznie dziêkujê: Jego dawania poczucia bezpieczeñstwa. Zabezpieczono bowiem 
Magnificiencji  Rektorowi  Uniwersytetu Medycznego w prawa noworodka  do pobytu razem z matk¹, w jej 
Warszawie- Panu Profesorowi Markowi Krawczykowi  za opiekuñczych ramionach  i otrzymywania najlepszego z 
nieodp³atne udostêpnienie nam auli wyk³adowej Uczelni. Sk³adam mo¿liwych  sposobu od¿ywiania. Uwypuklono niewinnoœæ  
podziêkowanie  przedstawicielom Min.Zdrowia: Dyrektor 

i  bezradnoœæ  noworodków w egzekwowaniu swoich praw.  
Departamentu Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem Pani  dr Dagmarze 

Utwierdzono jednoczeœnie realizacjê prawa naturalnego Korbasiñskiej i Panu Ministrowi Aleksandrowi Sopliñskiemu, 
dziecka, o którym jak¿e  czêsto zapominamy! Nie bez oraz Dyrektorom Biur Krajowych WHO - Pani dr Paulinie 
symbolicznego  znaczenia by³o zapewne równie¿  miejsce, Miœkiewicz i Unicefu -Panu Markowi Krupiñskiemu.
w którym podjêto t¹ ogólnoœwiatow¹   inicjatywê. Wybrano Pragnê z³o¿yæ szczególne podziêkowania Panu Profesorowi 

Henrykowi Skar¿yñskiemu Dyrektorowi Instytutu Fizjologii i Florencjê. Uczestnicy miêdzynarodowego Zgromadzenia,  
Patologii S³uchu oraz Dyrektorowi ds. Nauki panu Doktorowi spotkali siê w starej XIV wiecznej budowli, wzniesionej dla 
Witoldowi Cieœli  za czynny  udzia³ pt Zespo³u, w  naszej dzieci niechcianych czyli podrzutków- nazywanych  
Konferencji. Nie sposób nie doceniaæ wysi³ków Pana Profesora i Innocenti  tj. Niewini¹tka. Niemowlêta w powijakach jako 
Jego Zespo³u w przesiewowym  badaniu s³uchu ca³ej populacji 

mozaikowe ozdoby, umieszczone zosta³y  na ³ukach fasady 
naszych nowonarodzonych dzieci   oraz w znakomicie 

tego budynku. Nadal je mo¿na ogl¹daæ. W pocz¹tkach XIX prowadzanym programem  po przesiewowym.
wieku( 1803r) przekszta³cono ten dom dla podrzutków w Dziêkujê wszystkim pt Autorom za punktualne przes³anie tez 
szpital dla dzieci, który otrzyma³   nazwê Santa Maria degli  swoich  wyst¹pieñ, co umo¿liwi³o  nam ich wydrukowanie. Wœród 
Innocenti.  By³ to  drugi  w dziejach Europy, po szpitalu pt Wyk³adowców, chcia³abym wyró¿niæ jedynego przedstawiciela 

Po³o¿ników - Pana doktora Jana Klasê. Bez zrozumienia i  Dzieci¹tka Jezus w Pary¿u-„Maison de Enfant-Jesus” 
wspó³pracy ze strony po³o¿ników, nie mo¿na przecie¿ wprowadzaæ (1802r.) szpital przeznaczony wy³¹cznie dla dzieci. 
w ¿ycie upowszechniania karmienia piersi¹!Znak ten- niemowlêcia w powijakach, zosta³  w czasie nam 

wspó³czesnym, uznany za emblemat  Polskiego 
Prof.  dr hab. n. med. Barbara Kowalewska -KanteckaTowarzystwa Pediatrycznego.
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Mleko mamy dla wczeœniaka
Prof. dr hab. n med. Maria Katarzyna Borszewska-
Kornacka, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii 
Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

noworodka. Dodatkowym zjawiskiem kszta³tuj¹cym tê 
interakcjê jest translokacja  bakterii z przewodu 
pokarmowego matki  do jej pokarmu. Przewód pokarmowy 
jest najwiêkszym uk³adem immunologicznym cz³owieka 
tworz¹c z³o¿ony system (GALT)-gut associated lymphoid 
tissue-który jest g³ównym Ÿród³em limfocytów ywienie noworodka przedwczeœnie urodzonego, 
przeciwzapalnych. Mikrobiotê jelitow¹ mo¿na traktowaæ  zw³aszcza tego z ekstremalnie ma³¹ mas¹ cia³a, stale 
jako narz¹d  dostosowuj¹cy siê do potrzeb metabolicznych ¯jest  du¿ym wyzwaniem wspó³czesnej  neonatologii. 
ustroju i szybko ulegaj¹cy odnowie.  W wielu publikacjach Problemy od¿ywiania, zaburzenia motoryki jelit  a przede 
dotycz¹cych mikrobioty podkreœla siê wp³yw na ten system wszystkim martwicze zapalenie jelit stanowi¹   po 
korzystnych bakterii mlekowych i bakterii, które jako niewydolnoœci oddechowej, drugi  zasadniczy problem 
pierwsze powinny zasiedlaæ  przewód pokarmowy. kliniczny niedojrza³ego noworodka.  St¹d dostarczanie tym 
Udowodniono, ¿e te  w³aœnie bakterie  kszta³tuj¹  dzieciom pokarmu w³asnej  matki lub pokarmu 
ekosystem jelitowy na wiele lat i wp³ywaj¹ na  bankowanego powinno byæ priorytetem na oddzia³ach 
zmniejszenie zachorowalnoœci na choroby cywilizacyjne. intensywnej terapii noworodka. Tylko bowiem pokarm 
Takie warunki dla rozwijaj¹cego siê w prawid³owym kobiecy  posiada   udowodnione znaczenie  w zmniejszaniu 
kierunku prozdrowotnym ustroju noworodka urodzonego ryzyka wyst¹pienia martwiczego zapalenia jelit. Na 
przedwczeœnie stwarza tylko mleka kobiece. Mleko matki wszystkich etapach realizacji karmienia wczeœniaka, poza 
optymalnie wspiera mikroflorê jelitow¹. Mleko matki ca³kowitym ¿ywieniem parenteralnym, naczelnym 
zawiera pre i probiotyki - sk³adniki, które wp³ywaj¹ na zadaniem personelu lekarsko-pielêgniarskiego jest 
sk³ad  mikroflory jelitowej niemowl¹t karmionych piersi¹. wspieranie karmienia pokarmem naturalnym, wspó³praca i 
Mleko matki jest postrzegane jako naturalny synbiotyk. edukacja  w tym zakresie matek i rodziców dziecka i 
Pokarm kobiecy posiada ponad 100 aktywnych czynników wspólne ustalanie planu ¿ywienia. W tym planie naczelne 
immunologicznych, których iloœæ i aktywnoœæ jest miejsce zajmuje mleko matki. Dostarczanie siary czy mleka 
najwiêksza w  siarze. Siara matki która urodzi³a wczeœniaka matki u dzieci urodzonych przedwczeœnie  bywa czêsto 
zawiera trzykrotnie wiêksz¹ liczbê komórek, wiêcej IgA i opóŸnione z uwagi na poród drog¹ ciêcia cesarskiego lub 
wiêksze ogólne  stê¿enie bia³ka. Najwa¿niejsze znaczenie ciê¿ki stan noworodka. Wp³ywa to niekorzystnie na 
terapeutyczne ma mleko matki lub dawczyñ w kolonizacjê bakteryjn¹ zwykle flor¹ szpitaln¹ i na 
zapobieganiu  martwiczego zapalenia jelit. Tylko mleko zaburzon¹ interakcjê matka-dziecko. Interakcja ta zale¿y od 
kobiece w licznych badaniach z randomizacj¹  ma czasu trwania pourodzeniowego  kontaktu „skóra do skóry” 
udowodniony efekt w zapobieganiu rozwoju tego, jednego i  polega na wzajemnej wymianie bakterii miêdzy  skór¹ 
z najciê¿szych  zespo³ów klinicznych noworodków z ma³¹ i wokó³ brodawek  a  nosem, jam¹ ustn¹ i gard³em 
ekstremalanie  ma³¹ mas¹ cia³a.

¯ywienie pokarmem w³asnej matki 
noworodków urodzonych 
przedwczeœnie - doœwiadczenia w³asne
dr hab. Marek Szczepañski, Klinika Neonatologii i 
Intensywnej Terapii Noworodka, Uniwersytet Medyczny 
w Bia³ymstoku

okazaæ siê, ¿e zawartoœæ bia³ka w mleku odci¹gniêtym z 
piersi nawet po dodaniu HMF, mo¿e byæ niewystarczaj¹ca 
by zapewniæ optymalne tempo wzrastania. W chwili 
obecnej istnieje mo¿liwoœæ suplementowania (Bebilon 
Suplement bia³ka) bia³kiem, odci¹gniêtego pokarmu 
kobiecego, do uzyskania stê¿eñ gwarantuj¹cych optymalny 
efekt. U¿ycie suplementu bia³ka powinno byæ poprzedzone 
oznaczeniem stê¿enia bia³ka w odci¹gniêtym pokarmie 
kobiecym. W Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii oród przedwczesny w sposób jednoznaczny koñczy, 
Noworodka w Bia³ymstoku, postêpowanie takie jest optymalny sposób ¿ywienia p³odu. Wczeœniak 
obowi¹zuj¹cym standardem.Pwymaga wiêc natychmiastowego rozpoczêcia 
Niestety pomimo intensywnego leczenia ¿ywieniowego w ¿ywienia, którego celem podstawowym jest zabezpieczenie 
okresie pobytu dziecka w oddziale neonatologicznym, bardzo wysokich potrzeb metabolicznych dziecka 
wiele noworodków urodzonych przedwczeœnie, w chwili wynikaj¹cych z szybkiego tempa wzrastania. Pamiêtaæ 
wypisu do domu (masa cia³a ok. 2000 g) ma niedobór masy nale¿y, ¿e zasoby sk³adników od¿ywczych s¹ 
cia³a w odniesieniu do skorygowanego wieku p³odowego zdecydowanie ograniczone i tym mniejsze, im krócej trwa³a 
(hipotrofia zewn¹trzmaciczna). Od momentu w którym w ci¹¿a. ¯ywienie parenteralne noworodka urodzonego 
Klinice, rozpoczêliœmy rutynowe pomiary stê¿enia bia³ka przedwczeœnie ma wiêc charakter ci¹g³y. Ca³kowite 
w mleku kobiecym i w oparciu o te stê¿enia ¿ywienie parenteralne powinno byæ utrzymane jak 
indywidualizujemy potrzeby ¿ywieniowe ka¿dego najkrócej. Ju¿ w pierwszej dobie ¿ycia, optymalnie w ci¹gu 
noworodka urodzonego przedwczeœnie, stwierdzamy pierwszych 2-6 godzin ¿ycia, nale¿y rozpocz¹æ minimalne 
zmniejszenie odsetka hipotrofii zewn¹trzmacicznej w dniu ¿ywienie troficzne pokarmem mamy dziecka,  
wypisu. noworodków z ma³¹ i ekstremalanie  ma³¹ mas¹ cia³a.
Wszystko przemawia za tym, ¿e noworodki urodzone Pokarm kobiecy jest najlepszym Ÿród³em wszystkiego, co 
przedwczeœnie powinny byæ w sposób szczególny niezbêdne do prawid³owego rozwoju noworodka. W 
traktowane pod wzglêdem ¿ywieniowym do koñca 6 przypadku noworodków urodzonych przedwczeœnie 
miesi¹ca ¿ycia. Szczególn¹ grup¹ wydaje siê byæ grupa wymaga jednak suplementowania w bia³ko, sk³adniki 
noworodków urodzonych z mas¹ cia³a < 1000 g. Dzieci te mineralne (szczególnie Ca i P), witaminy i pierwiastki 
wymagaj¹ wnikliwego monitorowania ¿ywienia, jak œladowe. Rolê tak¹ spe³nia wzmacniacz pokarmu 
równie¿ skrupulatnej analizy parametrów rozwoju kobiecego (HMF), który jednoczeœnie zwiêksza wartoœæ 
fizycznego do koñca 1 roku ¿ycia. Nale¿y wiêc, d¹¿¹c do energetyczn¹ mleka, które otrzymuje wczeœniak. Zaleca siê 
wy³¹cznego karmienia piersi¹ tych dzieci, oznaczaæ by by³ stosowany do osi¹gniêcia masy cia³a 2500 g. 
stê¿enie bia³ka w mleku do koñca 6 a w niektórych Stosowanie wzmacniacza pokarmu kobiecego jest ogólnie 
sytuacjach do koñca 12 miesi¹ca ¿ycia dziecka.przyjêtym standardem. W sytuacjach szczególnych mo¿e 
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Wspóùczesne moýliwoúci rehabilitacji 
wad sùuchu u maùych dzieci. 
Contemporary rehabilitation of 
hearing impairment in children. 
Anna Piotrowska, Henryk Skar¿yñski

Wprowadzenie do praktyki klinicznej implantów 
s³uchowych stworzy³o nowe mo¿liwoœci lepszego 
s³yszenia i komunikacji jêzykowej szerokiej grupie 
pacjentów, w sposób znacz¹cy wyp³ynê³o na mo¿liwoœci 
rehabilitacji medycznej wad s³uchu u dzieci. 
Obecnie ró¿nego rodzaju implanty s³uchowe s¹ 
wszczepiane do ucha zewnêtrznego, koœci skroniowej, ucha 
œrodkowego oraz ucha wewnêtrznego i pnia mózgu. Dziêki 

³uch jest jednym z najwa¿niejszych zmys³ów odpowiednio dobranej stymulacji akustycznej, elektrycznej 
cz³owieka, gdy¿ umo¿liwia rozpoznawanie  i lub elektryczno-akustycznej implanty te umo¿liwiaj¹ Sanalizowanie dŸwiêków otoczenia oraz mowy, co efektywn¹ poprawê mo¿liwoœci s³uchowych pacjentów.  

stanowi podstawê komunikacji miêdzyludzkiej. Wszczepienie, w optymalnym czasie,  implantu 
Niedos³uch u dziecka prowadzi do pojawienia siê œlimakowego dziecku z wrodzon¹ g³uchot¹ stwarza temu 
niepe³nosprawnoœci, nie tylko w aspekcie biologicznym, dziecku warunki rozwoju mowy na poziomie s³ysz¹cych 
ale równie¿ funkcjonalnym oraz spo³ecznym. rówieœników. 
Nieprawid³owa percepcja s³uchowa u ma³ych dzieci mo¿e Wspó³czesne wskazania do zastosowania wybranego typu 
skutkowaæ opóŸnieniem b¹dŸ zahamowaniem naturalnego implantu s³uchowego u dzieci powinny wynikaæ z 
procesu rozwoju mowy i co siê z tym wi¹¿e, rozwoju porównania skutecznoœci, efektywnoœci i kosztów dwóch 
komunikacji jêzykowej. Ograniczenia w obszarze lub wiêcej alternatywnych technologii medycznych w 
komunikacji jêzykowej mog¹ zaburzaæ prawid³owy rozwój przezwyciê¿ania niepe³nosprawnoœci. Wskazania te 
zdolnoœci poznawczych wp³ywaj¹c tym samym na rozwój formu³owane s¹ w oparciu o zasady medycyny opartej na 
intelektualny, mo¿liwoœci edukacyjne a w przysz³oœci dowodach  (EBM Evidence Based Medicine) i stanowi¹ 
mo¿liwoœci funkcjonowania na rynku pracy. nieod³¹czny element wspó³czesnej sztuki lekarskiej.
Rozwój nowych technologii w dziedzinie protez W prezentacji zostan¹ przedstawione wspó³czesne 
s³uchowych oraz udoskonalanie technik medycznych w mo¿liwoœci oraz wskazania do stosowania implantów 
obszarze otochirurgii i neurochirurgii stwarza dziœ s³uchowych u dzieci, w kontekœcie dostêpnych zaleceñ  
mo¿liwoœci zastosowania skutecznej interwencji interpretowanych w oparciu o EBM.
medycznej u prawie wszystkich pacjentów z uszkodzeniem 
s³uchu.

"Karmienie piersi¹ – ambicj¹ 
i programem równie¿ dla po³o¿ników" 
lek.med Jan Klasa, 
Oddzia³ Ginekologiczno – po³o¿niczy  Szpital Przyjazny 
Dziecku , Bochnia

   dziecka do piersi  w czasie trwaj¹cych czynnoœci 
   lekarskich, czêsto manifestuj¹c swoje niezadowolenie. 
4.  Nale¿y zastanowiæ siê nad pierwszym karmieniem i 
   kontaktem z dzieckiem w przypadku porodów 
   nocnych. Czêsto kobiety s¹ bardzo zmêczone, 
   niewyspane i wydaje siê ¿e zgodnie z ¿yczeniem po 
   krótszym, lub d³u¿szym kontakcie z dzieckiem 
   Pacjentka powinna mieæ mo¿liwoœæ wypoczynku bez 1.  Istotnym ogniwem w przygotowaniu przysz³ej matki 
   presji ze strony personelu na karmienie piersi¹ i sta³¹    do karmienia dziecka piersi¹ jest lekarz ginekolog-
   obecnoœæ przy niej dziecka .    po³o¿nik prowadz¹cy Pacjentkê w czasie trwania ci¹¿y. 
5.  Jak spe³niæ zalecenia MZ u matki po ciêciu cesarskim ? 2.  Ogromn¹ rolê w przygotowaniach do karmienia piersi¹ 
   W tym wzglêdzie niezwykle wa¿na jest wspó³praca z    powinna pe³niæ szko³a rodzenia. Konieczny jest sta³y 
   zespo³em neonatologicznym . Czy mo¿na pozostawiæ    punkt w programie zajêæ szko³y rodzenia w którym  
   dziecko pod opiek¹ ojca w trakcie trwania ciêcia    lekarz po³o¿nik powinien poruszaæ istotne dla 
   cesarskiego ? Ojciec dziecka pe³ni istotn¹ rolê w trakcie    Pacjentek problemy zwi¹zane z naturalnym 
   pierwszego przystawiania dziecka do piersi po ciêciu    karmieniem piersi¹. 
   cesarskim .3. Problem spe³niania zaleceñ standardów MZ w 
6. Jako ginekolog-po³o¿nik uwa¿am, ¿e w oddziale    pierwszych godzinach po porodzie jest z³o¿ony – z 
   ‘rooming in’  opiekê powinien sprawowaæ sta³y zespó³    punktu widzenia lekarza po³o¿nika obecnoœæ dziecka 
   sk³adaj¹cy siê z po³o¿nej , oraz po³o¿nej lub    na brzuchu Matki w czasie szycia krocza, kontroli jamy 
   pielêgniarki neonatologicznej – œcis³a i zgodna    macicy, lub innych czynnoœci poporodowych stwarza 
   wspó³praca po³o¿ników i neonatologów to podstawa    pewne niedogodnoœci. Tak¿e matka nie mo¿e siê 
   sukcesu.    skupiæ na jak¿e wa¿nym pierwszym przystawieniu 

Praktyki sprzyjaj¹ce karmieniu 
piersi¹- co i dlaczego jest 
zaniedbywane? 
lek. Urszula Bernatowicz-£ojko,
Oddzia³ Noworodków i Intensywnej Terapii 
Neonatologicznej. Bank Mleka Kobiecego. Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

szczególn¹ rol¹ wy³¹cznego karmienia piersi¹ niemowlêcia 
przez pierwszych 6 miesiêcy po narodzinach.
Realizacja takiego wzorca karmienia w realiach 
wspó³czesnych jest jednak pewnym wyzwaniem i wymaga  
podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu podniesienie 
œwiadomoœci rodziców, co do znaczenia  karmienia 
naturalnego, wsparcie mam w prawid³owej inicjacji laktacji 
oraz udzielanie im fachowej pomocy w razie pojawiania siê 
problemów w karmieniu. S³abe i raczej negatywne 
doœwiadczenia dzisiejszych babæ w karmieniu piersi¹, m wiêcej wiadomo na temat wartoœci od¿ywczych i 
kryzys rodziny wielopokoleniowej, oczekiwania wobec immunologicznych pokarmu kobiecego oraz 
matek po porodzie, by szybko wraca³y  do aktywnoœci Iprozdrowotnego dzia³ania karmienia piersi¹ dla 
¿yciowej i zawodowej sprzed ci¹¿y, a tak¿e promowanie, dziecka i matki, tym bardziej pewne jest, ¿e mleko kobiece 
szczególnie w mediach, konsumpcyjnego „³atwego” stylu to najw³aœciwsze po¿ywienie dla najm³odszych, ze 
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¿ycia sprawiaj¹, ¿e wiele kobiet bardzo szybko rezygnuje z „starych zwyczajów”. Opór personelu medycznego przed 
naturalnego karmienia swojego potomstwa na rzecz wdra¿aniem i przestrzeganiem procedur promuj¹cych 
sztucznych mieszanek. Œwiadcz¹ o tym dostêpne dane z karmienie piersi¹ wynika nadal z braku motywacji do tego 
ró¿nych rejonów kraju, wskazuj¹ce na coraz wiêkszy rodzaju dzia³añ (wymagaj¹ one przynajmniej we wstêpnym 
odsetek noworodków dokarmianych mlekiem okresie wiêkszego zaanga¿owania personelu w opiekê nad 
modyfikowanym ju¿ w trakcie pobytu w szpitalu po ciê¿arn¹/rodz¹c¹/po³o¿nic¹ i jej potomstwem) oraz ze stale 
urodzeniu, s³aby dostêp wczeœniaków, szczególnie tych zbyt niskiego, wœród lekarzy, pielêgniarek, po³o¿nych,  
najbardziej niedojrza³ych, do pokarmu kobiecego oraz poziomu wiedzy zarówno teoretycznej, jak te¿ praktycznej 
bardzo wczesna, ca³kowita  rezygnacja wielu matek z na ten temat. Konsekwencj¹ jest nieprzyk³adanie nale¿ytej  
karmienia piersi¹ dzieci, nawet w pierwszych tygodniach wagi do  naturalnego ¿ywienia dzieci (brak umiejêtnoœci 
czy miesi¹cach po porodzie. udzielenia profesjonalnej porady matce i dziecku w razie 
W tej sytuacji wiod¹c¹ rolê w promowaniu karmienia pojawienia siê trudnoœci, zbyt wczesne i pochopne 
piersi¹  w Polsce powinny przej¹æ  instytucje  ochrony zalecanie dokarmiania sztucznego, brak œwiadomoœci 
zdrowia odpowiedzialne za opiekê nad matk¹ i dzieckiem. bliskich i odleg³ych nastêpstw takich decyzji). 
Obecnie dostêpnych jest ju¿ kilka profesjonalnie Edukacj¹ przedporodow¹ objêty jest jedynie znikomy 
przygotowanych dokumentów, które o ile by³yby w³aœciwie odsetek ciê¿arnych (ok.2%), mimo refundacji tej procedury 
wykorzystane, stanowi¹ bardzo dobre, sprawdzone przez NFZ. Niewiele wiêcej rodzin (18-20%) korzysta z 
narzêdzie do upowszechniania karmienia naturalnego przygotowania w odp³atnych (zwykle kilkaset z³.) szko³ach 
dzieci, równie¿ w naszym kraju. Wiod¹cymi s¹ zawieraj¹ce rodzenia.
tzw. „dobre praktyki szpitalne” sprzyjaj¹ce karmieniu Kontakt „skóra do skóry” po porodzie, w znacznym stopniu 
piersi¹ wytyczne dla placówek ochrony zdrowia  warunkuj¹cy prawid³ow¹ inicjacjê laktacji, nadal pozostaje 
opracowane przez WHO/UNICEF (1980) pt. „10 kroków procedur¹ „niemo¿liw¹ do zrealizowania” w ponad 
do udanego karmienia piersi¹”, przeznaczone do wdro¿enia po³owie polskich szpitali, a g³ówn¹ przyczyn¹ jest coraz 
na oddzia³ach po³o¿niczych i neonatologicznych czêœciej wybierany poród przez ciêcie cesarskie. Procedura 
(spe³nienie przez placówkê medyczn¹ wszystkich ta nie jest realizowana pomimo dobrego stanu zdrowia 
kryteriów zawartych w „10 krokach…” umo¿liwia jej matki i dziecka po porodzie i faktu, ¿e tylko sporadycznie 
uzyskanie tytu³u „Szpitala Przyjaznego Dziecku”)  , a tak¿e zabiegi te odbywaj¹ siê obecnie  w znieczuleniu ogólnym 
ich modyfikacja- „NEO-BFI” (2012)- adresowana do rodz¹cej. Jeszcze gorzej wypada realizacja tej procedury w 
oddzia³ów intensywnej terapii neonatologicznej oraz odniesieniu do noworodków urodzonych przedwczeœnie, 
przyjêty w 1981r. przez Zgromadzenie Ogólne WHO szczególnie przed 32 tyg. wieku postkoncepcyjnego,  z 
„Miêdzynarodowy kodeks marketingu produktów których po³owa do koñca pobytu w szpitalu (czasem przez 
zastêpuj¹cych mleko kobiece”. Zalecenia te by³y podstaw¹ 2-3 miesi¹ce) nie ma w ogóle szansy ssania matczynej 
do opracowania dokumentu „Wzorzec dzia³ania dla piersi, tym bardziej, ¿e matki wczeœniaków z  wiêkszoœci 
ochrony, upowszechniania i wspierania karmienia piersi¹ w polskich oddzia³ów po³o¿niczych wypisywane s¹ do domu 
Europie”(2004, modyfikacja:2008) wraz z uzupe³nieniem: ju¿ w 48-96 godz. po porodzie, bez wzglêdu na stan zdrowia 
„¯ywienie niemowl¹t i ma³ych dzieci: Standardy ich potomstwa. Podobnie „technicznie nierealn¹ w polskich 
postêpowania dla Unii Europejskiej” ( 2006) , jak równie¿ warunkach”  procedur¹ jest, w opinii personelu 
krajowych dokumentów odnosz¹cych siê do karmienia medycznego  w ie lu  oddz i a ³ów  po ³o¿n i czych  
naturalnego  noworodków, takich, jak: „Rozporz¹dzenie / neonatologicznych, uzyskanie od matki wczeœniaka siary 
MZ z dn.20.09.2012r. w sprawie standardów postêpowania w ci¹gu 6 godzin od porodu i podania jej potrzebuj¹cemu 
medycznego przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych z potomstwu. Tu bariera jest g³ównie mentalna.
zakresu opieki oko³oporodowej sprawowanej nad kobiet¹  Wiele matek, nawet zdrowych, donoszonych noworodków, 
w okresie fizjologicznej ci¹¿y, fizjologicznego porodu, nie uzyskuje profesjonalnej, a czêsto ¿adnej pomocy w 
po³ogu oraz opieki nad noworodkiem”, czy „Program przystawieniu dziecka do piersi w szpitalu, czêœæ kobiet nie 
wczesne j  s t ymulac j i  l ak t ac j i  d l a  o œ rodków jest œwiadoma, ¿e w ogóle  ma prawo oczekiwaæ takiej 
neonatologicznych i po³o¿niczych III poziomu pomocy od personelu oddzia³u, na którym przebywa. Ból 
referencyjnego”(2014) pod red. Konsultanta Krajowego w piersi przy karmieniu nadal jest w wielu szpitalach 
dziedzinie neonatologii- prof. dr hab. n.med. Ewy Helwich. traktowany jako objaw prawid³owego przystawienia, a 
Problem polega na tym, ¿e ¿aden z powy¿szych matki zg³aszaj¹ce tak¹ dolegliwoœæ s¹ ignorowane lub 
dokumentów nie zosta³ wdro¿ony do praktyki w polskich traktowane jako „nadwra¿liwe”. 
placówkach ochrony zdrowia w zadowalaj¹cym zakresie. Brak wiedzy na temat fizjologii ¿ywienia noworodka w 
Na 437 szpitali, w których rodz¹ siê dzieci w Polsce tytu³ pierwszych dniach po porodzie zarówno wœród rodziców, 
„Szpitala przyjaznego dziecku”(„SzPD”) uzyska³y  od jak te¿ personelu skutkuje bardzo wczesnym ( 
1994r. 93 szpitale, z czego 29 nie podda³o siê wymaganej po niejednokrotnie ju¿ w 1 dobie) i nadmiernym ( kilkadziesi¹t 
5 latach reocenie (z ró¿nych przyczyn, w tym likwidacja ml na jedno karmienie w 1-3 dobie) dokarmianiem nowo 
szpitala), a wiêc formalnie straci³y one uprawnienia do narodzonych dzieci sztucznymi mieszankami, bez 
pos³ugiwania siê tym tytu³em. Faktycznie wiêc „Szpitale jednoczesnej stymulacji laktacji u matki. Zbyt czêsto, bez 
przyjazne dziecku” stanowi¹ w Polsce niespe³na 15% uzasadnionych medycznie wskazañ, personel medyczny 
placówek po³o¿niczych/neonatologicznych. Bie¿¹ca szpitali, poradni asekuracyjnie zaleca matkom rezygnacjê z 
realizacja wytycznych zawartych w „10 krokach” budzi karmienia piersi¹ na rzecz sztucznego, kieruj¹c siê np. tylko 
wiele w¹tpliwoœci nie tylko w tych szpitalach, które nie treœci¹ ulotki do³¹czonej do leku za¿ywanego przez 
podda³y siê do tej pory ocenie/reocenie w zakresie pe³nej karmi¹c¹ matkê. £atwoœci w podejmowaniu przez personel 
realizacji praktyk sprzyjaj¹cych karmieniu piersi¹ decyzji o zaleceniu dokarmiania lub karmienia sztucznego 
noworodków, ale równie¿ w tych placówkach, które sprzyja drastycznie niska cena (czêsto 1 grosz za 90 ml 
oficjalnie posiadaj¹ tytu³ „SzPD” i mimo du¿ej mobilizacji butelkê sztucznego mleka) oferowana szpitalom za zakup 
ca³ego zespo³u przed ocen¹, ju¿ w kilka miesiêcy póŸniej mieszanek, podczas gdy cena takiego samego opakowania 
wracaj¹ w opiece nad matk¹ i dzieckiem do negatywnych w aptece zewnêtrznej wynosi 3-5z³.  
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Niektóre czæsto stosowane procedury neonatologiczne, np. portfeli, albo „pomoc wzajemn¹” w ramach „forum 
fototerapia, wciàý w wielu szpitalach stanowià internetowego” (najczêstsza forma  kontaktu wybierana 
“przeciwwskazanie” do wspólnego pobytu matki z przez kobiety potrzebuj¹ce pomocy w karmieniu piersi¹!). 
dzieckiem, a niejednokrotnie równieý do karmienia dziecka Ani po³o¿ne œrodowiskowe, ani lekarze POZ nie posiadaj¹ 
piersià, a nawet odciàgniætym pokarmem matki. zwykle wystarczaj¹cego przygotowania, by udzieliæ matce 
Kobiety, które z ró¿nych przyczyn nie mog¹ karmiæ dziecka karmi¹cej z trudnoœciami w laktacji profesjonalnej porady. 
bezpoœrednio z piersi zwykle nie uzyskuj¹ dostatecznego Jednoczeœnie maj¹ du¿y k³opot, do kogo w takiej sytuacji 
wsparcia ze strony placówki, w której urodzi³y dziecko, ani skierowaæ pacjentkê, poniewa¿ poradni laktacyjnych jest w 
te¿ oddzia³u, gdzie np. przebywa ich chory noworodek. kraju niewiele, a wiêkszoœæ z nich zmuszona jest  pobieraæ 
Dotyczy to zarówno przekazywania informacji odnoœnie op³aty za udzielane œwiadczenia, co bezpoœrednio wynika z  
zasad odci¹gania pokarmu (najczêœciej zdawkowa i tylko braku ich refundacji przez NFZ. Z rekomendowanych  
ustna), jak te¿ dostêpu do czystego, bezpiecznego sprzêtu przez MZ minimum 4 wizyt patrona¿owych odbywa siê 
laktacyjnego, pojemników do przechowywania mleka i jedynie co druga i zwykle w terminie póŸniejszym, ni¿ 
lodówek w szpitalach (15% oddzia³ów szpitalnych II i III zalecany (wczeœniaki wypisywane po 2-3 miesi¹cach od 
poziomu referencyjnego nie dysponuje warunkami do urodzenia zazwyczaj nie s¹ ju¿ w ogóle objête wizytami 
przechowywania odci¹gniêtego mleka kobiecego). patrona¿owymi, mimo, ¿e zarówno one, jak te¿ ich rodzice 
Wiêkszoœæ matek we w³asnym zakresie  zaopatruje siê wiêc najbardziej takiego wsparcia i nadzoru potrzebuj¹!). 
w zwykle doœæ kosztowne, jak na sytuacjê finansow¹ Nieprawid³owy przyrost masy cia³a karmionego piersi¹ 
przeciêtnej polskiej rodziny, akcesoria do odci¹gania i noworodka/niemowlêcia po wypisie ze szpitala (zbyt ma³y, 
przechowywania pokarmu (bez jakiejkolwiek refundacji ale te¿ zbyt du¿y - zdaniem pracownika medycznego) 
tych kosztów przez system opieki zdrowotnej), o ile koñczy siê równie¿ najczêœciej zaleceniem przejœcia na 
oczywiœcie kobiety te  maj¹ œwiadomoœæ znaczenia sztuczne ¿ywienie, jako „sprawdzona, dobra, szybka i 
odci¹gania mleka w takiej sytuacji. W przeciwnym razie skuteczna” metoda  kontroli iloœci spo¿ytego przez dziecko 
nawet najbardziej niedojrza³e wczeœniaki, czy chore mleka, bo przecie¿ „nie wiadomo, ile z piersi wypija”. 
noworodki karmione s¹ wy³¹cznie sztucznie. Równie¿ Tak po krótce wygl¹da realizacja „10 kroków…” w 
dba³oœæ o czystoœæ w/w sprzêtu, ³¹cznie z dezynfekcj¹, le¿y polskich placówkach ochrony zdrowia. Dzia³aniom na 
zwykle po stronie matki (szpitale zazwyczaj nie zapewniaj¹ rzecz promocji karmienia naturalnego nie sprzyja  równie¿ 
odpowiednich warunków do higieny tego sprzêtu, a  czêœæ ca³kowite scedowanie ich finansowania na zarz¹dy szpitali, 
personelu medycznego ma problem z rozró¿nieniem bez jakiegokolwiek dodatkowego wsparcia ze strony NFZ, 
dezynfekcji i sterylizacji uto¿samiaj¹c oba procesy). ani MZ. Uzyskanie tytu³u „SzPD”, poza ogromnym 
Mimo ogromnego wysi³ku podejmowanego przez kobiety wysi³kiem i zaanga¿owaniem  ze strony personelu  
w celu utrzymania laktacji i dostarczenia choremu dziecku opiekuj¹cego siê matk¹ i dzieckiem, kosztami 
do szpitala odci¹gniêtego mleka, w wielu placówkach  ponoszonymi z tego powodu przez szpital  (szkolenie 
pokarm taki  nie jest w ogóle podawany jego „adresatom”, z personelu, ewentualne doposa¿enie oddzia³ów, koszt 
obawy o  „w¹tpliw¹  jakoœæ higieniczn¹”, a niejednokrotnie oceny), nie daje zwykle takiej placówce ¿adnych 
utylizowany jest na oczach matki, z informacj¹, ¿e szpital wymiernych korzyœci finansowych, w postaci np. lepszych 
dysponuje „lepszym i bezpieczniejszym” po¿ywieniem dla warunków umowy z NFZ. 
jej dziecka, wiêc „niepotrzebnie siê trudzi”. Dostêp do Wspomniany powy¿ej „Miêdzynarodowy kodeks 
przebadanego, bezpiecznego mleka od dawczyñ maj¹ marketingu produktów zastêpuj¹cych mleko kobiece” 
potrzebuj¹ce noworodki tylko w kilku szpitalach w naszym zosta³ zalegalizowany w Polsce tylko w  bardzo w¹skim 
kraju, obecnie w naszym kraju funkcjonuj¹ 3 pilota¿owe zakresie, co sprzyja m.in. bezkarnej, szerokiej promocji 
banki mleka kobiecego. Procedura ta nie jest refundowana tych produktów adresowanej zarówno do rodziców, jak te¿ 
przez NFZ. Dopiero w bie¿¹cym roku rozpoczê³y siê prace personelu medycznego, w tym wspomnianym powy¿ej 
nad legislacj¹ funkcjonowania banków mleka kobiecego w praktykom oferowania szpitalom sztucznych mieszanek do 
Polsce, mimo, ¿e w Europie dzia³a ju¿ ponad 200 tego ¿ywienia noworodków/niemowl¹t w cenie znacznie 
rodzaju nowoczesnych placówek. Smoczki do uspokojenia ni¿szej, ni¿ koszty produkcji. 
nawet  zdrowych,  donoszonych noworodków,  Opracowany 10 lat temu,  na zlecenie Unii Europejskiej, 
przebywaj¹cych stale z matk¹, s¹ w wielu szpitalach „Wzorzec dzia³ania dla ochrony, upowszechniania i 
rutynowo zalecanym przez personel „dobrym” sposobem wspierania karmienia piersi¹ w Europie” pozostaje w 
uspokojenia p³acz¹cego oseska, a butelki do karmienia i Polsce martwym, nadal niewykorzystanym, choæ wci¹¿ 
czasopisma/ulotki reklamuj¹ce sztuczne karmienie, czy aktualnym zbiorem zaleceñ. Przygotowany z wielkim 
akcesoria do tego s³u¿¹ce - jako „zaprojektowane na wzór z a a n g a ¿ o w a n i e m  œ r o d o w i s k a  m e d y c z n e g o  i  
piersi matki” i oczywiœcie „nie zaburzaj¹ce fizjologicznego zaakceptowany przez MZ w formie rozporz¹dzenia 
mechanizmu ssania”, nadal mo¿na znaleŸæ w niejednym „Standard opieki oko³oporodowej…”, po dwóch latach 
„pakiecie reklamowym” rozdawanym bezp³atnie funkcjonowania w du¿o lepszej, poprawionej wersji, 
pacjentkom oddzia³ów po³o¿niczych (oczywiœcie po realizowany jest w okrojonym zakresie przez oko³o po³owê 
wype³nieniu ankiety z podaniem danych osobowych i placówek ochrony zdrowia. Niestety, jeszcze gorszy los 
adresu do korespondencji). Dzieje siê tak, niekiedy mo¿e spotkaæ opublikowany w tym roku „ Program 
równie¿,  w szpitalach nosz¹cych zaszczytny tytu³ „SzPD”. wczesnej stymulacji laktacji…”, o ile  nie uzyska on 
Wszechobecnymi reklamami sztucznych mieszanek, umocowania  prawnego do realizacji ( a wiêc równie¿ 
butelek, smoczków na plakatach rozwieszanych w mo¿liwoœci egzekwowania wdra¿ania tych zaleceñ przez 
placówkach medycznych, do których trafiaj¹ rodzice z szpitale) , a tak¿e wsparcia finansowego  (na profesjonalne 
ma³ymi dzieæmi,  na d³ugopisach, fartuchach personelu, szkolenia personelu i doposa¿enie oddzia³ów) ze strony 
czy w innych widocznych miejscach (³¹cznie z instytucji odpowiedzialnych za ochronê zdrowia w naszym 
ksi¹¿eczkami zdrowia dziecka) nikt siê ju¿ dzisiaj nie kraju.
przejmuje. Skoro karmienie piersi¹ to „m¹dra inwestycja na ca³e ¿ycie” 
Po opuszczeniu szpitala, w razie problemów laktacyjnych, mo¿e warto wreszcie po wielu latach odkurzyæ  i wdro¿yæ 
kobiety mog¹ liczyæ ju¿ tylko na zasobnoœæ w³asnych do realizacji nadal aktualne wytyczne dotycz¹ce 
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ogólnokrajowych, koordynowanych np. przez MZ  dziaùañ jesteœmy w stanie oceniæ. Poprawa obecnego stanu rzeczy 
na rzecz upowszechnienia karmienia piersià dzieci w Polsce  wymaga jednak zdecydowanej zmiany mentalnoúci i  
i przeznaczyã  nieco publicznych úrodków na tæ inwestycjæ, podejúcia do problemu ýywienia najmùodszych dzieci, w 
by zebraæ profity w postaci istotnej poprawy stanu zdrowia tym karmienia piersià, ze strony zarówno decydentów, jak 
populacji, w którà dziú zainwestujemy. Jeœli tego nie teý wszystkich realizatorów ochrony zdrowia w naszym 
zrobimy nadal bêdziemy walczyæ ze skutkami tego kraju.
zaniechania. Nadal dzieci bêd¹ nara¿one na oty³oœæ, Pragnæ jeszcze nadmieniã, ýe Polska ratyfikujàc w 1990r. 
schorzenia alergiczne, próchnicê zêbów i ju¿ od wieku „Deklaracjæ z Innocenti” zobowiàzaùa siæ, by do 1995r.(!) 
przedszkolnego bêd¹ ofiarami wczesnych zmian zapewniã, „ýe kaýda placówka úwiadczàca usùugi dla matek 
metaboliczno-patologicznych prowadz¹cych do chorób w peùni stosuje w praktyce wszystkie dziesiæã z Dziesiæciu 
cywilizacyjnych we wczesnej doros³oœci. Utraconych kroków do udanego karmienia piersià”…
korzyœci rozwoju psycho-emocjonalnego i spo³ecznego nie 

Ocena sposobu ¿ywienia niemowl¹t ze 
szczególnym uwzglêdnieniem d³ugoœci 
karmienia piersi¹
dr n.med. Marzena Kostuch
Oddzia³ Neonatologii Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

województwach, rozpoczêto przygotowania do wdro¿enia 
badania w kolejnych 2 województwach. 
Wstêpne wyniki 
   Analiz¹ objêto 433 ankiety wype³nione w oddzia³ach 
neonatologicznych oraz 125 ankiet wype³nionych w czasie 
wizyt szczepiennych u dzieci do 6 m¿. Nie analizowano 
ankiet dla dzieci, które ukoñczy³y 1 rok ¿ycia. 

Oddzia³ Neonatologiiktualne zalecenia dotycz¹ce karmienia niemowl¹t 
   - % dzieci karmionych piersi¹ 96% wskazuj¹, ¿e podstaw¹ ¿ywienia najm³odszych 
   - % dzieci karmionych Adzieci powinien byæ pokarm matki. Karmienie 
   wy³¹cznie piersi¹ 54,7%piersi¹ jest najkorzystniejszym, w pe³ni pokrywaj¹cym 
   - % dzieci maj¹cych kontakt cia³o-do cia³a zapotrzebowanie rosn¹cego organizmu sposobem 
   w pierwszej dobie ¿ycia 93,2%¿ywienia. Wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia 

wy³¹czne karmienie piersi¹ powinno byæ kontynuowane do 
Czas pierwszego karmienia 6 miesi¹ca ¿ycia. Wy³¹czne, to znaczy bez podawania 
(pierœ lub odci¹gniêty pokarm)mieszanek mlekozastêpczych oraz dopajania herbatkami i 
   - do 2 godzin po porodzie 74,44%wod¹. Suplementowaæ  nale¿y wy³¹cznie  witaminê D3 w 
   - póŸniej ale w 1. d.¿. 17,21%dawce 400 j.m i witaminê K w dawce 25 mcg. Nie ma 
   - po pierwszej dobie ¿ycia   8,35%ograniczeñ  co do czêstoœci przystawiania dziecka do piersi. 

Niemowlê powinno byæ karmione „na ¿¹danie”, tak¿e w  
Pobyt z matk¹ w jednej sali 94,32%nocy.  Od 7 m¿ nale¿y rozszerzaæ dietê dziecka o pokarmy 
   - od urodzenia do wypisu w mniejszym uzupe³niaj¹ce odpowiednie dla wieku dziecka.
   wymiarze czasu 64,39%Cel
   - oddzielenie ponad godzinê na dobê 27,60%   Aktualnie w Polsce prowadzone s¹ badania maj¹ce na 
   - oddzielenie dziecka na ponad dobê   8,01%celu ocenê sposobu ¿ywienia niemowl¹t i ma³ych dzieci do 

2 r¿, ze szczególnym uwzglêdnieniem karmienia piersi¹.
Sposób dokarmianiaBadanie ma na celu ocenê sposobu ¿ywienia dzieci do 2 r¿, 
   - butelka 72,75%ze szczególnym uwzglêdnieniem d³ugoœci karmienia 
   - sonda   2,70%piersi¹, ocenê zale¿noœci pomiêdzy d³ugoœci¹ karmienia 
   - kieliszek 13,03%piersi¹ a praktykami sprzyjaj¹cymi karmieniu, jak równie¿ 
   - strzykawka 11,52%zale¿noœci pomiêdzy wiekiem, wykszta³ceniem i miejscem 

zamieszkania a czêstoœci¹ i d³ugoœci¹ karmienia piersi¹. 
% dzieci karmionych w 6 m¿  Dodatkowymi danymi  jakie ma przynieœæ badanie bêd¹ 
   - % dzieci  karmionych piersi¹ 57,69%informacje na temat sposobu realizacji rekomendacji 
   - % dzieci karmionych wy³¹cznie dotycz¹cych wdra¿ania prowokacji glutenem i nara¿enia 
   piersi¹ spoœród ca³ej populacji    10,50%dzieci  na palenie papierosów w ¿yciu p³odowym i po 

urodzeniu.
DyskusjaMetodyka
   Zdecydowana wiêkszoœæ matek (96%) rozpoczyna    Badanie jest  badaniem ankietowym. Prowadzone jest 
karmienie w ci¹gu pierwszych dni ¿ycia noworodka. dziêki pomocy Konsultanta Krajowego i Konsultantów 
Jednak w oddziale neonatologii  tylko 54,7% noworodków Wojewódzkich ds. Neonatologii. Docelowo ma obj¹æ ca³¹ 
karmionych jest piersi¹ w sposób wy³¹czny. W kolejnych Polskê, przy czym udzia³ w badaniu jest dobrowolny. 
miesi¹cach ¿ycia odsetek niemowl¹t karmionych piersi¹    Badanie zaczyna siê w oddziale neonatologicznym, 
systematycznie mala³, by w wieku 6 miesiêcy wynieœæ kontynuowane  jest w POZ w czasie wizyt zwi¹zanych z 
57,69% (w tym 19% dzieci karmionych wy³¹cznie piersi¹ uodpornianiem dziecka. Ostatnia czêœæ ma miejsce w czasie 
spoœród dzieci karmionych piersi¹ i 10,5% dzieci spoœród badania w zwi¹zku z bilansem dwulatka. W oddziale 
ca³ej populacji niemowl¹t w 6 m¿). neonatologicznym ankietê dotycz¹c¹ sposobu ¿ywienia 
   W Polsce  odnotowujemy wysoki  odsetek noworodka i praktyk sprzyjaj¹cych karmieniu piersi¹ 
rozpoczynania karmienia piersi¹. W badaniach Mikiel-wype³nia lekarz pediatra/neonatolog. Kolejn¹ ankiet¹ z 
Kostyry i wsp. z 1997 roku (Pediatria Pol 1999) odsetek oddzia³u neonatologicznego jest ankieta wype³niana przez 
dzieci, u których rozpoczynano karmienie piersi¹ wynieœæ matkê. Ankieta ta  obejmuje m.in. pytania dotycz¹ce 
92%, obecnie jest nieznacznie wiêkszy i wynosi 96%. Ca³y miejsca zamieszkania, wykszta³cenia, sposobu karmienia 
czas utrzymuje siê niski odsetek kontynuacji karmienia poprzednich dzieci.
piersi¹ i ze wstêpnych danych wynika, ¿e utrzymuje siê na    Aktualnie badanie przeprowadzono  w 7 
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niezmiennym poziomie. W 1997 roku w 6 m¿  57% dzieci m¿  w województwie kujawsko-pomorskim w badaniach 
by³o nadal karmionych piersi¹, obecnie 57,69% dzieci. Bernatowicz-£ojko (Standardy Medyczne 2010).
Nieznacznej poprawie uleg³ wskaŸnik wy³¹cznego    Przyczyn tak niskich odleg³ych wskaŸników karmienia 
karmienia piersi¹ w 6 m¿. W 1997 roku wynosi³ on 9%, piersi¹ jest wiele. Powszechne jest stosowanie substytutów 
obecnie 10,5%, ale obni¿eniu uleg³ wskaŸnik wy³¹cznego mleka kobiecego przy wielu problemach z laktacj¹, bez 
karmienia piersi¹ w okresie noworodkowym z 68% w 1997 próby rozwi¹zywania tych problemów w inny sposób ni¿ 
roku do 54,7% obecnie. podanie butelki z substytutem mleka. W wielu sytuacjach 
   Inne wspó³czesne badania równie¿ pokazuj¹ wysokie substytuty mleka stosowane s¹ niezgodnie z obowi¹zuj¹c¹ 
wskaŸniki rozpoczynania karmienia piersi¹ przy niskiej wiedz¹ medyczn¹, jak na przyk³ad choæby powszechne  
wy³¹cznoœci karmienia piersi¹ w pocz¹tkowym okresie odstawianie niemowl¹t od piersi z powodu koniecznoœci 
¿ycia i w 6 m¿. W badaniach Zagóreckiej i wsp.  97,7% leczenia matki antybiotykiem. Niski poziom wiedzy na 
matek rozpoczyna³o karmienie piersi¹, ale tylko 50% w temat laktacji wœród personelu medycznego wydaje siê byæ 
sposób wy³¹czny (Pediatria Pol. 2007), natomiast wg wiêc jedn¹ z g³ównych przyczyn niskich wskaŸników 
danych zebranych z województwa kujawsko-pomorskiego laktacji.  Kolejn¹ przyczyn¹ jest szeroka dostêpnoœæ do 
przez Bernatowicz-£ojko 99,4% matek rozpoczyna³o substytutów mleka kobiecego, przy s³abej dostêpnoœci do 
karmienie piersi¹, ale w sposób wy³¹czny tylko 65% profesjonalnego poradnictwa laktacyjnego.  A zatem 
(Standardy Med. 2010).Te same badania pokazuj¹ niskie edukacja laktacyjna personelu medycznego wydaje siê byæ 
wskaŸniki karmienia piersi¹ w 6 m¿ – w badaniach niezbêdna do poprawy odleg³ych wskaŸników karmienia 
Zagóreckiej i wsp. 68,6% niemowl¹t w 6 m¿ by³o piersi¹ w populacji polskich dzieci. 
karmionych piersi¹, ale tylko 3,7% wy³¹cznie (Pediatria 
Pol.  2007) i 14% dzieci karmionych wy³¹cznie piersi¹ w 6 

Standardy WHO Rozwoju Fizycznego 
Dzieci 0-5 lat: implementacja 
w polskiej populacji
dr hab. n. med. Anna Oblaciñska

miesiêcy ¿ycia. Proponowane standardy wskazuj¹, jak 
powinien przebiegaæ rozwój dzieci, w odró¿nieniu od 
dotychczasowych norm rozwojowych opracowanych na 
podstawie badañ przekrojowych, opisuj¹cych jaki jest 
rozwój dzieci w danym miejscu i czasie.konomiczne i 
wp³ywa na jakoœæ ¿ycia spo³eczeñstwa. 
Prace nad adaptacj¹ Standardów WHO w Polsce podjêto w elem prezentacji jest przedstawienie standardów 
2009 roku. Porównano je ze wskaŸnikami rozwoju rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0-5 lat, 
fizycznego dzieci warszawskich. Wyniki analizy wykaza³y, Cnowoczesnego narzêdzia do oceny stanu zdrowia i 
¿e ró¿nice nie wystêpuj¹ lub s¹ nieznaczne. Po dyskusji z od¿ywienia dzieci, rekomendowanego przez WHO. Od lat 
udzia³em wielu ekspertów, w 2011 roku Standardy WHO 90. XX wieku, w miarê przybywania na œwiecie dzieci 
Rozwoju Fizycznego Dzieci  0-5  la t  zos ta ³y  karmionych piersi¹, obserwowano, ¿e rozwijaj¹ siê one i 
rekomendowane do wykorzystania w Polsce. Opracowano rosn¹ inaczej ni¿ ich rówieœnicy ¿ywieni sztucznie. Sta³o siê 
zestaw siatek centylowych, w których zamieszczono zatem oczywiste, ¿e niezbêdne jest opracowanie norm 
wartoœci centyli dotychczas u¿ywane w Polsce. Stosowanie rozwojowych dzieci karmionych piersi¹. W latach 1997-
w Polsce Standardów WHO rozwoju fizycznego dzieci 0-5 2003 z inicjatywy WHO podjêto wielooœrodkowe badania z 
lat zosta³o tak¿e zaakceptowane przez Konsultanta zastosowaniem innowacyjnego podejœcia do opracowania 
Krajowego w dziadzinie Pediatrii .Zosta³y one standardów rozwoju fizycznego w postaci doboru do badañ 
opublikowane w czasopiœmie naukowym Medycyna Wieku zdrowych dzieci ¿yj¹cych w ró¿nych krajach, w dobrych 
Rozwojowego oraz zamieszczone w Poradniku Pediatry warunkach, które sprzyjaj¹ prawid³owemu rozwojowi, w 
2014.tym karmionych wy³¹cznie piersi¹ co najmniej do 4 

Sprawozdanie z prac Komisji ds. 
Ocen, Reocen i Monitoringu Szpitali 
Przyjaznych Dziecku za 2013 rok
dr n. o zdr. El¿bieta £odykowska, 
Przewodnicz¹ca Komisji

pochodz¹cych od matek przebywaj¹cych w oddzia³ach, w 
czasie wizyty Zespo³u Oceniaj¹cego dany szpital.
Gotowoœæ do oceny w 2013r. zg³osi³y tylko 3 nowe szpitale 
tj.:
   • Wojewódzki Szpital Zespolony w P³ocku
   • Pomorskie Centrum Traumatologii  im. Miko³aja 
   Kopernika w Gdañsku (92)
   • ARION Szpitale Spó³ka z o.o. ZOZ w Bi³goraju (93)zyskanie tytu³u Szpital Przyjazny Dziecku jest nie 
Wed³ug opinii Zespo³ów Oceniaj¹cych oraz cz³onków t y l k o  j e d n o r a z o w y m  w y s i ³ k i e m ,  a l e  
Komisji ds. Ocen, Reocen i Monitoringu, szpitale spe³ni³y Uzobowi¹zaniem Dyrekcji i pracowników szpitala 
wszystkie warunki, by uzyskaæ pozytywn¹ ocenê Komisji, do sta³ego przestrzegania zasad i realizacji standardów 
móc szczyciæ siê tytu³em i powiêkszyæ grono Szpitali WHO/UNICEF zawartych w „10 KROKACH DO 
Przyjaznych Dziecku.UDANEGO KARMIENIA PIERSI¥”. Szpitale 
Wœród placówek, które podda³y siê reocenie w 2013r. przygotowane do oceny lub reoceny zapraszaj¹ Komisjê 
znalaz³o siê 8 szpitali tj.:Oceniaj¹c¹ KUKP do swoich placówek, aby przy u¿yciu 
   • Szpital Specjalistyczny im. Œw. Rodziny w Warszawieci¹gle udoskonalanych narzêdzi i metod obowi¹zuj¹cych 
   • Szpital Powiatowy im. Marii Sk³odowskiej – Curie w na ca³ym œwiecie, dokona³a analizy istniej¹cych procedur, 
   Skar¿ysku-Kamiennejdokumentów i zachowañ personelu wskazuj¹cych na 
   • Szpital Specjalistyczny im. Stefana ¯eromskiego w szkodliwoœæ lub skutecznoœæ praktyk oko³oporodowych 
   Krakowiez w i ¹ z a n y c h  z  p r o m o c j ¹  k a r m i e n i a  p i e r s i ¹ .  
   • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Najskuteczniejszym miernikiem wysi³ku, zaanga¿owania i 
   Specjalistyczny w Che³miepracy personelu s¹ opinie/wyniki uzyskane z analizy ankiet 
   • Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej 
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Wyùàczne karmienie naturalne 
noworodków w oddziale intensywnej 
terapii - jak? kiedy? i co z tego 
wynika?
dr med. Maria Wiliñska 
Klinika Neonatologii SPSK im. prof. W.Or³owskiego 
CMKP
Komitet Upowszechniania Karmienia Piersi¹

wynikami, które pozwalaj¹ oceniæ efekty wy³¹cznego karmienia 
naturalnego wszystkich noworodków przedwczeœnie 
urodzonych, leczonych w naszej Klinice. Mo¿emy je porównaæ 
z wynikami z analogicznego okresu sprzed istnienia banku 
mleka, kiedy w ¿ywieniu tej grupy dzieci okresowo stosowane 
by³y mieszanki mleczne.
   Bie¿¹ce funkcjonowanie Banku szybko potwierdzi³o 
trafnoœæ decyzji Szpitala. W ci¹gu 24 miesiêcy pracy banku 
pozyskaliœmy 86 Dawczyñ mleka kobiecego, wy³onionych 
spoœród pacjentek szpitala. Pozyskiwaniem dawczyñ, a 
nastêpnie weryfikowaniem ich pod k¹tem spe³niania warunków 

okarm kobiecy jest dla noworodków i niemowl¹t Karty Honorowej Dawczyni, zajmuje siê personel Kliniki. 
zarówno po¿ywieniem, jak te¿ Ÿród³em czynników o Wykonano 478 procesów pasteryzacji mleka kobiecego. Pz n a c z e n i u  i m m u n o l o g i c z n y m ,  Uzyskano oko³o 662 litry mleka kobiecego. 

immunomoduluj¹cym, troficznym i przeciwzapalnym.    Z mleka pasteryzowanego skorzysta³o oko³o 750 
Dlatego poda¿ pokarmu kobiecego noworodkom noworodków Kliniki. By³y to przede wszystkim noworodki 
przedwczeœnie urodzonym i chorym powinna byæ przedwczeœnie urodzone, ale te¿ wiele donoszonych, których 
traktowana jako element leczenia, równowa¿ny z matki nie dysponowa³y odpowiedni¹ iloœci¹ pokarmu. Nale¿y tu 
klasycznym leczeniem farmakologicznym. Efekty silnie nadmieniæ, ¿e wszystkie matki objête s¹ systemem takim 
stymuluj¹cego dzia³ania na stan zdrowia i rozwój s¹ systemem opieki i edukacji, aby wyzwoliæ, podtrzymaæ i 
widoczne zarówno w okresie karmienia jak te¿ w ca³ym pielêgnowaæ u nich laktacjê. W szpitalu istniej¹ szeroko 
dalszym ¿yciu cz³owieka. rozbudowane procedury postêpowania sprzyjaj¹cego laktacji, a 
   Gdy pokarm w³asnej matki jest niedostêpny, Œwiatowa personel jest zobowi¹zany do ich realizacji. 
Organizacja Zdrowia rekomenduje stosowanie mleka z    Najbardziej interesuj¹ce s¹ jednak wyniki medyczne 
banku mleka kobiecego. Mleko pasteryzowane zachowuje wprowadzenia Programu Wy³¹cznego Karmienia Naturalnego 
wiele cennych w³aœciwoœci w³aœciwoœci pokarmu Noworodków Przedwczeœnie Urodzonych i Chorych. Wyniki 
kobiecego. Jest ono szczególnie wa¿ne dla noworodków tych obserwacji wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e bardzo wczesna 
skrajnie niedojrza³ych, decyduj¹c niejednokrotnie o ich poda¿ pokarmu naturalnego (poda¿ siary od pierwszych chwil 
prze¿yciu i jakoœci ¿ycia. Aktualnie na œwiecie dzia³a 203 po urodzeniu, nastêpnie ¿ywienie troficzne co ok. 2h) oraz 
banków mleka, 13 jest planowanych, z tego trzy aktywnie stosowanie wy³¹cznie mleka kobiecego poprawia tolerancjê 
dzia³aj¹ w Polsce,  kolejny pozostaje w zaawansowanej pokarmu i przyspiesza osi¹ganie  przez noworodki wy³¹cznego 
fazie organizacji. karmienia doustnego. W porównaniu do okresu, w którym 
   G³ównie z myœl¹ o tej wra¿liwej populacji od kilku lat stosowano w tych przypadkach mieszankê sztuczn¹ skraca siê 
wdra¿amy w Klinice Neonatologii SPSK im. prof. czas ¿ywienia pozajelitowego oraz zmniejsza liczba dni 
W.Or³owskiego CMKP w Warszawie Program Wy³¹cznego utrzymywania centralnych linii ¿ylnych. Tym samym mniejsza 
Karmienia Naturalnego. Dziêki wspó³pracy z jest liczba procedur nara¿aj¹cych na powik³ania w oddziale 
Konsultantem Wojewódzkim ds. Neonatologii, prof. MK intensywnej terapii. Dojrzewanie przewodu pokarmowego 
Kornack¹, z Fundacj¹ Bank Mleka Kobiecego, z Urzêdem nastêpuje u tych wczeœniaków szybciej.   
Miasta Warszawa oraz Darczyñcami, Bank Mleka    Stwierdziliœmy znamienny statystycznie spadek 
Kobiecego zosta³ uruchomiony w naszym Szpitalu w dniu wystêpowania ciê¿kich, zagra¿aj¹cych ¿yciu wczeœniaków 
28 marca 2012 roku. Jest integraln¹ czêœci¹ Kliniki schorzeñ, takich jak martwicze zapalenie jelit. Skraca siê liczba 
Neonatologii. Pracuje w nim etatowy pracownik Kliniki, a osobodni antybiotykoterapii (liczba dni z antybiotykami/1000 
nadzór merytoryczny stanowi Kierownictwo Kliniki. Bank dni hospitalizacji). Poprawiaj¹ siê wskaŸniki epidemiologiczne 
zajmuje pomieszczenia tej jednostki organizacyjnej i pracy Kliniki, noworodki w mniejszym stopniu nara¿one s¹ na 
stanowi oœrodek jego kosztów. Dane medyczne i kontakt z niebezpiecznymi bakteriami  œrodowiska szpitalnego. 
organizacyjne banku mleka s¹ prowadzone prospektywnie Ju¿ po roku pracy banku mleka stwierdziliœmy istotn¹ 
przez pracowników Kliniki, opracowywane statystycznie statystycznie redukcjê kolonizacji przewodu pokarmowego 
po ka¿dych 6 miesi¹cach pracy, a bie¿¹cy bilans finansowy noworodków alertowymi szczepami bakteryjnymi G(-) o 
dokonywany jest przez dzia³ ksiêgowy szpitala. aktywnoœci ESBL oraz metycylinoopornymi  szczepami 
   Po dwóch latach dzia³alnoœci placówki dysponujemy gronkowców koagulazo-ujemnych. 

   Szpital im. lek. med. W³odzimierza Mantiuka w Zabrzu – przeszkolono 50 osób oraz w Szpitalu 
   Hajnówce Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika B³a¿ka w 
   • Szpital im. Stanis³awa Leszczyñskiego w Katowicach Inowroc³awiu – przeszkolono 57 osób.
   • Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej W lipcu 2013r. przes³ano do 28 jednostek komunikaty 
   Szpital w Bielsku Podlaskim przypominaj¹ce o obowi¹zku reoceny. Tylko czêœæ szpitali 
   • Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach zadeklarowa³a kontynuacjê programu i poddanie siê 
Wszystkie, wy¿ej wymienione szpitale uzyska³y reocenie w 2014r. Kolejnoœæ terminów i wizyt Zespo³ów 
pozytywn¹ ocenê Komisji i otrzyma³y prolongatê na Oceniaj¹cych, bêdzie ustalana indywidualnie z 
u¿ywanie tytu³u Szpital Przyjazny Dziecku na kolejne 5 lat. przedstawicielami poszczególnych szpitali.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e uda³o siê poddaæ ocenie i Niestety potrzeba pomocy kobietom karmi¹cym jest 
reocenie razem 11 szpitali. To cieszy, ale nadal jest to zbyt zauwa¿ana przez Dyrekcje oraz personel tylko nielicznych 
ma³a liczba w skali potrzeb i w stosunku do liczby szpitali szpitali w Polsce. Z tych powodów decyzje o wszczêciu 
po³o¿niczych w Polsce. procedur zwi¹zanych z przygotowaniami do uzyskania 
W 2013r. w 2 szpitalach przeprowadzono szkolenia tytu³u Szpital Przyjazny Dziecku cz³onkowie Zarz¹du 
personelu celem przygotowañ do ubiegania siê o tytu³ SPD. S towarzyszen ia  KUKP przy jmuj¹  z  pe ³nym 
Szkolenia z pakietem odby³y siê w Szpitalu Miejskim w zaanga¿owaniem i szacunkiem.
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   W okresie pracy banku mleka zredukowaliúmy zuýycie Szkole Rodzenia. Dla wielu Rodziców fakt istnienia banku 
antybiotyków w leczeniu pacjentów (ok. 75%) oraz zuýycie mleka byù kryterium wyboru szpitala do porodu. Z badania 
mieszanek sztucznych w ýywieniu noworodków o ok. 80%. ankietowego wynika teý, ýe matki deklarowaùy chæã 
   Analizowaliúmy wpùyw wprowadzenia  procedury dzielenia siæ pokarmem, a takýe skorzystaùyby z mleka z 
karmienia mlekiem z banku mleka kobiecego na wskaêniki banku, gdyby zaistniaùa taka potrzeba u ich dziecka. Bardzo 
karmienia naturalnego wczeúniaków przy wypisie. oczekiwanym przez matki parametrem jakoúci mleka jest 
Szczegóùowa analiza wykazaùa, ýe po 2 latach od jego czystoúã mikrobiologiczna, co jest zapewnione w 
wprowadzenia do ýywienia mleka pasteryzowanego restrykcyjnie przeprowadzanych procesach pobierania, 
karmionych piersià jest 91% wczeúniaków, w tym 76% nie przechowywania, pasteryzacji, badañ mikrobiologicznych i 
otrzymuje jakiegokolwiek innego poýywienia niý mleko wreszcie dzielenia mleka dla potrzebujàcych. 
matki. Jest to ewidentna poprawa wskaêników karmienia    Widzàc tak dobre wyniki kliniczne oraz pozytywny 
naturalnego w porównaniu do okresu sprzed istnienia banku odzew wúród Rodziców, Szpital wystosowaù propozycjæ 
mleka kobiecego. Fakt ten cieszy tym bardziej, ýe wraz z wspóùpracy do innych Szpitali w Warszawie w zakresie 
dostæpnoúcià do mleka pasteryzowanego nie spada moýliwoúci nabycia mleka kobiecego pasteryzowanego dla 
determinacja matek i personelu Kliniki w podejmowaniu noworodków najwyýszego ryzyka w ich oddziaùach 
starañ o laktacjæ. Jest to dalsza istotna czæúã realizowanego intensywnej terapii noworodka. Od poczàtku istnienia 
w Klinice kolejnego Programu - Wczesnej Stymulacji Banku wspóùpracujemy w tym zakresie z Klinikà 
Laktacji u kobiet po porodzie. Wiækszoúã naszych Dawczyñ Neonatologii i Intensywnej Terapii WUM przy ul. Karowej 
to matki, których dzieci skorzystaùy z mleka z banku we w Warszawie. Istniejà moýliwoúci rozszerzenia pracy 
wczesnym, najtrudniejszym okresie swojego ýycia. banku mleka zarówno poprzez pozyskiwanie kolejnych 
Wszystkie opisywane parametry osiàgnæùy siùæ istotnoúci dawczyñ jak i przekazywanie mleka dalszym 
statystycznej. potrzebujàcym. Wiele jest jeszcze pracy i dziaùañ w kwestii 
   Caùy zespóù lekarski i pielægniarski zostaù gruntownie obiektywnego i popartego wynikami (z zakresu 
przeszkolony i wykazuje jednoznacznie pozytywnà zdrowotnego jak i bezpieczeñstwa) propagowania tak 
postawæ wobec dostæpnoúci do mleka pasteryzowanego. Z wywaýonego ýywienia. W zakresie tego problemu jestem 
badania ankietowego wynika, ýe Rodzice naszych gotowa do dyskusji, wsparcia i udzielenia merytorycznej 
pacjentów wykazujà siæ wysokà wiedzà na temat mleka z pomocy. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do 
banku mleka. Jest to jeden z tematów realizowanych w bieýàcych kontaktów z Klinikà.

Œwiatowa Organizacja 
Zdrowia (WHO)
dr n.med. Paulina Miskiewicz 

   marketing i dystrybucjê – w³aœciwego stosowania 
produktów zastêpuj¹cych mleko kobiece tam, gdzie j e s t  t o  
niezbêdne.
Wœród g³ównych postanowieñ Kodeksu znajduj¹ siê miêdzy 
innymi nastêpuj¹ce zakazy dotycz¹ce produktów zastêpuj¹cych 

aport WHO nt. wdra¿ania i przestrzegania mleko kobiece:  
Miêdzynarodowego Kodeks Market ingu    • Zakaz informacji dotycz¹cych mieszanek dla RProduktów Zastêpuj¹cych Mleko Kobiece w niemowl¹t i innych produktów zastêpuj¹cych mleko kobiece; 

poszczególnych krajach „Country implementation of the     • Zakaz przekazywania i dostarczania do szpitali 
International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: p o ³ o ¿ n i c z y c h  d a r ó w  w  p o s t a c i  m i e s z a n e k  
Status report 2011”. zastêpuj¹cych mleko kobiece dla niemowl¹t;
Wczesne rozpoczæcie karmienia piersià. Szacuje siæ, ýe    • Zakaz przekazywania matkom darmowych próbek 
dziæki karmieniu piersià moýna zapobiec okoùo 800 000 produktów zastêpuj¹cych mleko kobiece; 
zgonów wúród dzieci poniýej piàtego roku ýycia, jeúli    • Zakaz promowania produktów zastêpuj¹cych mleko 
wszystkie dzieci od urodzenia do 23 miesiàca ýycia byùyby kobiece w obiektach opieki zdrowotnej; 
optymalnie karmione piersià. Úwiatowa Organizacja    •  Zakaz udzielania informacji  matkom przez 
Zdrowia WHO zaleca, aby wszystkie niemowlæta byùy dystrybutorów produktów; 
wyùàcznie karmione piersià w pierwszych szeúciu    • Zakaz oferowania pracownikom s³u¿by zdrowia 
miesiàcach ýycia. Niestety, w rzeczywistoúci tylko 38% jakichkolwiek korzyœci finansowych lub rzeczowych za 
dzieci jest tak karmionych. Tylko okoùo poùowa dzieci w p r o m o w a n i e  p r o d u k t ó w  z a s t ê p u j ¹ c y c h  m l e k o  
wieku 20-23 miesiæcy jest karmionych piersià, mimo kobiece;
rekomendacji, ýe karmienie piersià powinno nadal byã     • Zakaz wykorzystywania obiektów opieki zdrowotnej 
utrzymywane do 2 roku ýycia lub dùuýej. Wdraýanie i    do wystawiania plakatów i afiszy, a tak¿e jako miejsca 
egzekwowanie  norm i  za leceñ zawar tych w    dystrybucji tych produktów;
Miædzynarodowym Kodeks Marketingu Produktów    • Zakaz umieszczania na pojemnikach lub etykietach 
Zastæpujàcych Mleko Kobiece oraz dodatkowych    produktów zastêpuj¹cych mleko kobiece wizerunków 
Rezolucjach WHO jest kluczowe dla zapewnienia    niemowl¹t ani ¿adnych innych treœci idealizuj¹cych 
wùaúciwego úrodowiska, które wspiera karmienie piersià    karmienie piersi¹.   
niemowlàt i maùych dzieci. Kodeks zostaù przejæty w 21 W 2013 roku WHO opublikowa³o Raport dotycz¹cy wdra¿ania i 
maja 1981r. Celem kodeksu jest przyczynianie siæ do przestrzegania Kodeksu Marketingu w poszczególnych krajach 
bezpiecznego i wùaúciwego ýywienia niemowlàt poprzez: „Country implementation of the  International Code of 
   1. Ochronê i promowanie karmienia piersi¹. Marketing of Breast-milk Substitutes: Status report 2011”.  Jest 
   2. Zapewnienie, w oparciu o prawid³ow¹ informacjê, on oparty na danych otrzymanych od pañstw cz³onkowskich 

WHO



11

WHO w latach 2008 i 2010 oraz na informacjach z 2011 z    2. przejrzystoœæ procesów niezbêdnych do wdra¿ania 
UNICEF.    kodeksu;  
Wyniki Raportu pokaza³y, ¿e trzydzieœci lat po przyjêciu    3. przezwyciê¿anie barier regulacyjnych w 
Kodeksu, tylko 37 z 199 z raportuj¹cych siê pañstw ( 19% ),    przyjmowaniu proponowanych przepisów Kodeksu; 
przyjê³o przepisy odzwierciedlaj¹ce wszystkie zalecenia    4.  wzmocnienie wdra¿ania Kodeksu
kodeksu. Inne wyniki tego podsumowania to:    5. wzmocnienie systemów monitorowania; 
   • 69 krajów (35%) ca³kowicie zakaza³o reklamy    6. koniecznoœæ odnotowywania naruszeñ postanowieñ 
   produktów zastêpuj¹cych mleko kobiece;    Kodeksu przez przemys³. 
   • 62 kraje ( 31 % ) ca³kowicie zakaza³y praktyki W celu zapewnienia skutecznego wdra¿ania Kodeksu, 
   darmowych próbek lub tanich dostaw zastêpuj¹cych potrzebne s¹ dzia³ania zarówno na szczeblu 
   mleko kobiece; miêdzynarodowym jak i krajowym. Istnieje równie¿ pilna 
   • 64 kraje ( 32 % ) ca³kowicie zakaza³y przekazywania potrzeba inwestowania w dzia³ania na rzecz 
   wszelkiego rodzaju prezentów przez odpowiednich upowszechniania informacji na temat wdra¿ania i 
   producentów dla pracowników ochrony zdrowia; monitorowania Kodeksu.
   • 83 kraje ( 42 % ) wymagaj¹ umieszczania informacji o Kod powinien pozostaæ katalizatorem zmian i 
   wy¿szoœci karmienia piersi¹ mlekiem matki na podstawowym elementem, dziêki któremu kraje osi¹gn¹ 
   etykietach produktów; ograniczenie umieralnoœci dzieci poprzez poprawê 
   • Tylko 45 pañstw ( 23% ) ma system raportowania o   ¿ywienia niemowl¹t i ma³ych dzieci. 
   realizacji i przestrzeganiu zasad Kodeksu.  
Raport wskazuje tak¿ê g³ówne obszary, w których 
konieczne s¹ dalsze dzia³ania. S¹  to przede wszystkim:
   1. zlikwidowanie luk w obowi¹zuj¹cych przepisach 
   prawa krajowego; 

Najnowszy úwiatowy Raport UNICEF 
„Kaýde dziecko siæ liczy”

Ró¿nice wystêpuj¹ nie tylko pomiêdzy bogat¹ Pó³noc¹ a 
biednym Po³udniem, lecz równie¿ w poszczególnych krajach. 
Dla przyk³adu w Nigrze wszyscy mieszkañcy miejskich 
gospodarstw domowych maj¹ dostêp do czystej wody, a w 

rzez ostatnie 25 lat, czyli od momentu podpisania gospodarstwach wiejskich ju¿ tylko 39% z nich. A to w³aœnie 
Konwencji o prawach dziecka w 1989 r., sytuacja brak dostêpu do czystej wody i urz¹dzeñ sanitarnych sprawia, ¿e Pdzieci na ca³ym œwiecie uleg³a znacznej poprawie. Z na œwiecie co minutê umiera jedno dziecko. W Czadzie na 100 

najnowszego raportu UNICEF wynika, ¿e: ch³opców, którzy id¹ do szko³y œredniej, tylko 44 dziewczynki 
   • prawie 90 mln dzieci do¿y³o swoich pi¹tych urodzin maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ. Tym samym pozbawiane s¹ one edukacji i 
   dziêki skutecznie prowadzonym kampaniom szczepieñ ochrony, któr¹ zapewnia szko³a, a tak¿e mo¿liwoœci znalezienia 
   ochronnych, dostêpie do opieki medycznej, czystej odpowiedniej pracy w przysz³oœci. 
   wody i us³ug sanitarnych, UNICEF wzywa do intensyfikacji dzia³añ na rzecz dzieci tak, 
   • o 37% spad³a liczba przypadków zahamowania aby 2,2 miliarda najm³odszych obywateli œwiata mog³o w pe³ni 
   wzrostu u dzieci dziêki odpowiedniemu ¿ywieniu korzystaæ ze swych praw.
   najm³odszych, Jednoczeœnie UNICEF podkreœla wagê gromadzenia, 
   • do 81 na 100 dzieci wzros³a liczba dzieci maj¹cych analizowania i publikowania danych dotycz¹cych dzieci. Liczby 
   dostêp do edukacji w krajach najmniej rozwiniêtych, co s¹ najlepszym sposobem do przedstawienia postêpu lub regresu 
   w porównaniu z 53 na 100 dzieci w roku 1990 wskazuje w dzia³aniach na rzecz dzieci. Minê³o w³aœnie trzydzieœci lat 
   na znacz¹cy wzrost. odk¹d UNICEF zacz¹³ publikowaæ œwiatowe i krajowe 
Nowy raport UNICEF pokazuje jednak jak wiele jest statystyki dotycz¹ce sytuacji dzieci. UNICEF zaprasza i zachêca 
jeszcze do zrobienia, ¿eby zapewniæ dzieciom bezpieczne wszystkich decydentów oraz opiniê publiczn¹ do korzystania z 
dzieciñstwo. tych danych, które s¹ dostêpne na stronie www.data.unicef.org.
   • prawie 6,6 mln dzieci poni¿ej pi¹tego roku ¿ycia 
   zmar³o w 2012 roku na skutek chorób, którym mo¿emy 
   zapobiegaæ,
   • 15% dzieci na ca³ym œwiecie wykorzystywanych jest 
   do pracy, co narusza ich prawo do ochrony przed 
   wyzyskiem ekonomicznym i pozbawia dostêpu do 
   edukacji oraz zabawy,
   •11% dziewcz¹t wychodzi za m¹¿ przed ukoñczeniem 
   15 roku ¿ycia, co zagra¿a ich zdrowiu i mo¿liwoœci 
   kontynuowania edukacji.
Dane UNICEF ukazuj¹ równie¿ nierównoœci w rozwoju 
spo³eczeñstw. Dzieci pochodz¹ce z najbiedniejszych 
rejonów œwiata maj¹ prawie trzy razy mniejsze szanse na to, 
¿e w momencie narodzin bêd¹ mia³y zapewnion¹ 
wykwalifikowan¹ pomoc i opiekê medyczn¹. To niestety 
zwiêksza  ryzyko pojawienia siê powik³añ poporodowych 
wœród matek oraz zmniejsza szanse prze¿ycia dzieci.  

UNICEF
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