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Wszystkim naszym Sympatykom i Czytel-
nikom składamy serdeczne życzenia pogod-
nych radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku 2017! 

Po okresie zwykłych zajęć Komitetu, związa-
nych z prowadzeniem ocen i reocen szpitali przy-
jaznych dziecku, jesień przyniosła nam nowe wy-
darzenia, zmuszające do intensywnej pracy. Na 
przełomie września i października Ministerstwo 
Zdrowia ogłosiło na swoich stronach internetowych 
informację o rozpisaniu konkursu ofert na wyko-
nanie prac badawczych nt. projektów Narodowe-
go Programu Zdrowia. Z kilku problemów zdro-
wotnych, dotyczących żywienia dzieci, w tym kar-
mienia piersią wybraliśmy temat: Dążenie do pod-
noszenia kompetencji personelu medycznego, spra-
wującego opiekę nad matką i dzieckiem, w zakresie 
wiedzy o laktacji. Narzucono niezwykłe tempo: 
pierwotnie należało przygotować program dwulet-
nich badań w przeciągu tygodnia, co w ostatniej 
dosłownie chwili przedłużono o następne 8 dni. 
Niestety, opracowany przez Komitet projekt zo-
stał odrzucony, mimo że pozostali uczestnicy 
konkursu wybrali do realizacji inne propozycje. 
W związku z powyższym złożyliśmy odwołanie 
od tej decyzji. Z informacji uzyskanych w Depar-
tamencie Matki i Dziecka MZ wynika, że kon-
kurs będzie ponownie rozpisany w nowym roku.  

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka 15 li-
stopada br. w Szpitalu Świętej Rodziny w War-
szawie przy ul. Madalińskiego odbyła się uroczy-
stość, współorganizowana przez Bank Mleka Ko-
biecego, pod hasłem ”Mleko mamy – cenny lek 
dla wcześniaków i chorych niemowląt”, na którą 
zostaliśmy zaproszeni. Zgromadziła ona nie tylko 
kadrę lekarsko-pielęgniarską, ale też wielu gości 
z instytucji i ośrodków państwowych oraz orga-
nizacji pozarządowych. Dr Paweł Kubik, dyrektor 
ds. lecznictwa, i dr Beata Pawlus, kierująca Od-
działem Neonatologii, opowiedzieli o szpitalu, jego 
rozbudowie i o Pododdziale Wcześniaków. Na-
stępnie dr n. biol. Aleksandra Wesołowska przed-
stawiła rolę Banku Mleka i jego pracy na rzecz 
pozyskiwania pokarmu; mówiła także o metodach 
przechowywania i dystrybucji mleka kobiecego. 

Zwróciła uwagę na dobroczynną rolę społeczną, 
jaką pełnią dawczynie, między innymi dla istot-
nego wzmacniania w matkach chęci „wypracowa-
nia” większej ilości mleka, tak aby można było po-
za swoim dzieckiem wspomóc jeszcze te najbar-
dziej potrzebujące, czyli niedojrzałe z powodu 
przedwczesnego urodzenia lub chore dzieci. Pod-
kreślono z całą mocą, że podobnie jak krew, po-
karm kobiecy nie ma substytutu! (patrz artykuł  
w środku numeru). W trakcie spotkania cieszyliśmy 
się obecnością „solenizantów”, czyli wielu przed-
wcześnie urodzonych w tym szpitalu zdrowych, 
roześmianych dzieci. Były one w różnym wieku, 
w tym już „odchowane” - nawet kilkunastoletnie. 
Wszystkie wspaniałe i dobrze rozwinięte mimo 
początkowych trudności zdrowotnych z racji zbyt 
wczesnego urodzenia. Uczestnicy spotkania otrzy-
mali symbol wcześniactwa: maleńką fioletową 
skarpeteczkę. Przypomniano też, że w 2010 r. 
zainicjowano zwyczaj podświetlania w Dniu 
Wcześniaka gmachów państwowych na fioleto-
wo; wówczas był to Pałac Kultury i Nauki  
w Warszawie.  

W ostatnim tygodniu listopada br. delegacja 
KUKP została, na własną prośbę, przyjęta przez 
Ministra Zdrowia dr. Konstantego Radziwiłła. 
Celem spotkania było zapoznanie Ministra z na-
szą organizacją, zadaniami oraz trudnościami. Na 
zaproszenie Komitetu uczestniczyła w nim rów-
nież Dyrektorka Departamentu Matki i Dziecka, 
pani Dagmara Korbasińska. Spotkanie przebiegło 
w przyjaznej atmosferze. Przedmiotem rozmowy 
były przede wszystkim trudności w upowszech-
nieniu karmienia. Największą z nich jest nadal, 
ukryte mniej lub bardziej, łamanie kodeksu mar-
ketingu produktów zastępujących mleko kobiece. 
Otrzymałyśmy pełną aprobatę dla naszych starań 
o jak najdokładniejsze wypełnianie zaleceń Świa-
towej Organizacji Zdrowia w zakresie powszech-
nego karmienia piersią noworodków i niemowląt 
w naszym kraju. 

W niniejszym numerze znajdą Państwo 
szczególną różnorodność tematyki i formy; ży-
czymy zajmującej lektury. 

Prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalska-Kantecka, 
Przewodnicząca ZG KUKP 
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Z punktu widzenia teorii programowania ży-

wieniowego przestrzeganie zasad racjonalnego 
żywienia i stosowanie zbilansowanej diety jest 
szczególnie istotne w populacji kobiet karmią-
cych [1, 2].   

Elementy składające się na prawidłowe ży-
wienie w populacji kobiet karmiących to: pokry-
cie zwiększonego zapotrzebowania na energię, 
makroskładniki (białka, tłuszcze i węglowodany), 
witaminy i składniki mineralne, a także zapobie-
ganie odwodnieniu, poprzez spożywanie odpo-
wiedniej ilości i jakości płynów. Właściwie zbilan-
sowana dieta matki powinna dostarczać wszyst-
kich składników pokarmowych, w ilościach poz-
walających na pełne pokrycie zapotrzebowania. 
Bardzo ważne są wzajemne proporcje, zapewnia-
jące ich maksymalne wykorzystanie. Pamiętać 
należy również o tym, aby unikać nadmiernego 
spożywania pokarmów, które może prowadzić do 
zwiększonej dystrybucji tkanki tłuszczowej,  
a w konsekwencji do otyłości. Szczególną uwagę 
należy zwrócić także na jakość zdrowotną spo-
żywanej żywności, aby przeciwdziałać zatruciu, 
zakażeniu lub narażeniu na substancje szkodliwe, 
które mogą przenikać do pokarmu [3].  

Celem pracy było przedstawienie aktualnych 
zaleceń dla populacji kobiet w okresie laktacji,  
w tym dotyczących wartości energetycznej diety 
 i zawartości w niej składników pokarmowych, 
które opracowane zostały na podstawie norm ży-
wieniowych z 2012 roku oraz zobiektywizowa-
nych wyników badań na temat oceny stanu od-
żywienia i sposobu żywienia [4-7]. 

Wydatek energetyczny związany z laktacją 
wynosi około 625 kcal/dobę. Oszacowano, że 
około 500 kcal powinno być dostarczane z poży-
wieniem, reszta powinna pochodzić z zapasów 
tkanki tłuszczowej, zgromadzonej w czasie ciąży. 
Około 50% całkowitej wartości energetycznej 
diety powinny pokrywać węglowodany złożone, 
których głównym źródłem jest: pełnoziarniste 
pieczywo, gruboziarniste kasze, brązowy ryż, 
makarony razowe [8, 9].  

Udział białka w ogólnej puli energetycznej 
powinien wynosić około 20% (1,45 g/kg masy 

ciała/dobę). Oprócz odpowiedniej ilości dostar-
czanego wraz z dietą białka niezwykle istotna jest 
również jego jakość. Białko o najwyższej warto-
ści biologicznej znajduje się głównie w produk-
tach pochodzenia zwierzęcego – drób, ryby, mle-
ko i przetwory mleczne, jaja. Białko zwierzęce 
powinno stanowić 60% całkowitego spożycia te-
go składnika pokarmowego, a pozostałe 40% - 
białko pochodzenia roślinnego. Dobrym źródłem 
białka roślinnego są pełnoziarniste produkty zbo-
żowe, nasiona roślin strączkowych (soja, socze-
wica, ciecierzyca, fasola, groch) i orzechy [10].  

Zalecenia dotyczące podaży tłuszczu w die-
tach kobiet karmiących są ściśle związane z ich 
zapotrzebowaniem energetycznym, które z kolei 
warunkowane jest przez masę ciała oraz poziom 
aktywności fizycznej. Energia pochodząca z tłusz-
czu powinna stanowić 20-35% całkowitej warto-
ści energetycznej diet. W okresie laktacji całko-
wite zapotrzebowanie na tłuszcz wzrasta w ilości 
zależnej od całkowitej ilości energii dostarczanej 
przez ten składnik odżywczy [11]. W aktualnie 
obowiązujących normach nie określono wartości 
referencyjnych dla poszczególnych grup kwasów 
tłuszczowych (nasyconych kwasów tłuszczowych, 
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i wie-
lonienasyconych kwasów tłuszczowych – omega-
3 i omega-6). Określono jedynie, aby spożycie 
izomerów trans nienasyconych kwasów tłusz-
czowych było tak niskie, jak to tylko możliwe 
[11]. Izomery trans nienasyconych kwasów tłusz-
czowych znajdują się w różnych produktach – 
twarde margaryny, żywność typu fast-food, żyw-
ność wysokprzetworzona typu instant, ciasta i cia-
steczka [12]. Kwasem o szczególnym znaczeniu 
w żywieniu kobiet karmiących jest kwas doko-
zaheksaenowy (DHA), który jest konieczny do 
prawidłowego rozwoju mózgu, układu nerwowe-
go, immunologicznego oraz siatkówki oka u nie-
mowlęcia. W licznych badaniach wykazano, że 
dieta matki ma znaczący wpływ na profil kwasów 
tłuszczowych w pokarmie kobiecym [13-15]. 
Dlatego w tej grupie kobiet zaleca się spożywanie 
2 razy w tygodniu tłustych ryb morskich (np. ma-
krela, śledź, halibut), będących dobrym źródłem 
kwasu DHA. Ze względu na ryzyko zakażenia 
metalami szkodliwymi dla zdrowia (przede 
wszystkim rtęcią) i dioksynami nie zaleca się 
spożywania mięsa ryb długo żyjących (np. tuń-
czyk, miecznik, sandacz, szczupak). Rekomendo-
wana jest, oprócz spożywania odpowiedniej ilości 
ryb, suplementacja przez kobiety karmiące kwasu 
DHA na poziomie 200-300 mg/dobę. U kobiet,  
u których spożycie ryb jest niewystarczające, za-
leca się suplementację w dawce 400-600 mg 
DHA/dobę [16-17].  
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U kobiet karmiących wzrasta zapotrzebowa-
nie na żelazo i wynosi ono 20 mg/dobę. Źródłem 
żelaza o największej biodostępności są produkty 
pochodzenia zwierzęcego: wołowina, cielęcina, ry-
by. Absorpcja żelaza z produktów roślinnych (np. 
ze szpinaku) jest bardzo niska i wynosi od 1 do 
5%. Łączenie roślinnych źródeł tego mikroskład-
nika z produktami bogatymi w witaminę C, np. 
sok ze świeżych liści szpinaku i pomarańczy, 
zwiększa absorpcję żelaza [17, 18]. Należy zwró-
cić uwagę na odpowiednią obróbkę termiczną 
mięsa i produktów mięsnych. Spożycie niewła-
ściwie przygotowanego mięsa może prowadzić 
do rozwoju listeriozy – choroby zakaźnej, obja-
wiającej się nudnościami, wymiotami, podwyż-
szoną temperaturą ciała. 

W okresie laktacji w organizmie kobiety do-
chodzi do zwiększonej utraty wapnia z kości, 
spowodowanej prawdopodobnie zachodzącymi  
w jej organizmie zmianami hormonalnymi (obni-
żone stężenie estrogenu). Zwiększenie podaży 
wapnia z produktów spożywczych nie wiąże się 
 z zahamowaniem procesu utraty wapnia, dlatego 
zapotrzebowanie na ten składnik mineralny dla 
kobiet karmiących, zostało utrzymane na takim 
samym poziomie, jak dla kobiet niebędących  
w okresie laktacji (1000 mg dla kobiet > 19 roku 
życia). Dostarczenie do organizmu zalecanych 
ilości wapnia wymaga spożywania w ciągu dnia: 
2 szklanek mleka, ¾ szklanki jogurtu, maślanki 
lub kefiru, 2 plastrów sera żółtego, około 4 łyżek 
półtłustego sera twarogowego, 2-3 sztuk orze-
chów, 3 porcji zielonych warzyw i 2 porcji owo-
ców. W przypadku kobiet, u których podaż wap-
nia z dietą jest niewystarczająca (np. kobiety  
z nietolerancją laktozy lub alergią na białka mle-
ka krowiego), zaleca się suplementację prepara-
tami wapnia [18].  

Ważnym składnikiem odżywczym, na niedo-
bór którego narażone są kobiety karmiące jest 
witamina D3. Większość dziennego zapotrzebo-
wania na tę witaminę (80–90%) może być reali-
zowana przez biosyntezę skórną, zachodzącą pod 
wpływem promieniowania słonecznego. W naszej 
szerokości geograficznej synteza skórna aktywnej 
formy witaminy D zachodzi w okresie od kwiet-
nia do września, przy zapewnieniu co najmniej 15 
minutowej ekspozycji na promienie słoneczne 
[19]. W pozostałej części roku intensywność 
promieniowania jest na ogół niewystarczająca, 
dlatego zaleca się stosowanie suplementacji.  
W 2013 roku Zespół Ekspertów opracował nowe 
wytyczne dotyczące suplementacji witaminą D dla 
populacji Europy Środkowej. W grupie kobiet 
karmiących, celem prowadzonej suplementacji 
ma być utrzymanie stężenia 25 – hydroksywita-

miny D w surowicy krwi matki na poziomie > 30 
ng/ml. Oznacza to, że nie ma uniwersalnej jednej 
dawki witaminy D3 dla wszystkich matek karmią-
cych, która pozwoli uzyskać oczekiwane korzyści 
kliniczne. Uważa się zatem, że optymalnym po-
stępowaniem jest indywidualne dostosowanie 
dawki witaminy D3, w odniesieniu do jej stężenia 
w surowicy krwi [20]. Odpowiednie zaopatrzenie 
organizmu matki w witaminę D3 ma istotne zna-
czenie, ponieważ wyniki przeprowadzonych ba-
dań wskazują na dodatnią korelację między spo-
życiem witaminy D3 przez kobietę, a stężeniem 
tej witaminy w pokarmie kobiecym i surowicy 
krwi dziecka [21].  

Kolejnym czynnikiem żywieniowym mają-
cym ogromne znaczenie dla prawidłowego prze-
biegu procesu laktacji jest odpowiednia podaż 
płynów. Kobieta karmiąca powinna wypijać około 
3 litrów płynów na dobę [17]. Oprócz ilości wypi-
janych płynów kluczowe znaczenie ma również 
ich jakość. Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu 
Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicz-
nego najlepszą alternatywą dla kobiet karmiących 
jest woda dobrej jakości, w tym źródlane i natu-
ralne wody mineralne nisko – i średniozminerali-
zowane, niskosodowe. Wody te są wolne od wię-
kszości zanieczyszczeń organicznych (pestycy-
dów) i nieorganicznych, charakteryzują się po-
nadto niską zawartością jonów sodowych, któ-
rych nadmierna ilość może prowadzić do rozwoju 
nadciśnienia tętniczego [22]. Kobiety karmiące 
powinny unikać spożywania napojów zawierają-
cych kofeinę i całkowicie wyeliminować ze swej 
diety napoje alkoholowe. Spożywanie kawy nasi-
la diurezę, prowadząc do ujemnego bilansu pły-
nowego i odwodnienia [22]. Alkohol natomiast 
przenikając do pokarmu może wywoływać u dziec-
ka zaburzenia snu, wymioty, nadmierne pocenie 
[23]. Ponieważ nie ma wyczerpujących danych 
naukowych, które pozwoliłyby ocenić wpływ 
spożywania alkoholu przez kobiety karmiące 
piersią na rozwój niemowląt, stąd też najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem jest unikanie kon-
sumpcji alkoholu przez cały okres karmienia 
piersią [24].  

Sposób żywienia kobiet karmiących jest jed-
nym z ważniejszych czynników decydujących  
o prawidłowym przebiegu procesu laktacji. Odpo-
wiednio zbilansowana dieta, pokrywająca zapo-
trzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe, 
nie tylko zapobiega występowaniu niedoborów  
i konsekwencji klinicznych z nimi związanych 
(np. niedokrwistość z niedoboru żelaza), ale rów-
nież sprawia, że produkowany przez matkę po-
karm w pełni zaspokaja potrzeby żywieniowe nie-
mowlęcia w pierwszych miesiącach jego życia. 
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U kobiet w okresie laktacji nie zaleca się pro-
filaktycznego stosowania diet eliminacyjnych w ce-
lu zmniejszenia ryzyka wystąpienia u dziecka ob-
jawów alergii. Znacznie większy wpływ na zdro-
wie dzieci, w tym ryzyko wystąpienia alergii ma 
dieta spożywana przez nie w okresie niemowlę-
cym i wczesnego dzieciństwa [25-28]. Ograni-
czenia dietetyczne powinny dotyczyć wyłącznie 

tych kobiet karmiących, które są uczulone na 
konkretne produkty spożywcze, a także tych,  
u których dzieci istnieje podejrzenie lub została 
zdiagnozowana alergia na pokarm. Nie zaleca się 
stosowania diet bezlaktozowych i bezmlecznych 
u matki karmiącej, aby zapobiec kolce niemowlę-
cej u jej dziecka [29].  

Piśmiennictwo: 
1. Zdanowski K., Wawrzyniak A., Hamułka J. i wsp.: 
Ocena spożycia energii oraz składników podstawowych w 
grupie kobiet karmiących piersią. Roczniki Państwowego 
Zakładu Higieny 2012; 63, 305 – 311. 
2. Khan S., Prime D.K., Hepworth A.R. i wsp.: Investi-
gation of short – term variations in term breast milk com-
position during repeated breast expression sessions. Journal 
of Human Lactation 2013; 29 (2), 196 – 204. 
3. Borszewska-Kornacka M.K.: Żywienie kobiet podczas 
laktacji, w: Biblioteka Ginekologa Praktyka. Żywienie 
kobiet w ciąży, red. M. Wielgoś, wyd. Via Medica, Gdańsk 
2013, 18 – 29. 
4. Jackson, R.D., LaCroix A.Z., Gass M. i wsp.: Ran-
domized, placebo-control-led, calcium supplementation 
study in pregnant Gambian women: effects on breast-milk 
calcium concentrations and infant birth weight, growth, 
and bone mineral accretion in the first year of life, Am. J. 
Clin. Nutr. 2006, 83, 3, 657-666. 
5. Butte N.F., Wong W.W., Hopkinson J.M.: Energy re-
quirements of lactating women derived1 from doubly la-
beled water and milk energy output, JN, 2001; 131, 53-58. 
6. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Die-
tary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, 
Fat, Fatty Acids,Cholesterol, Protein, and Amino Acids 
(Macronutrients). Washington: National Academies Press, 
pre-publication date 2002, final version forthcoming. 
7. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Die-
tary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, 
Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Mo-
lybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washing-
ton: National Academies Press, 2002. 
8. Jarosz M., Traczyk I., Rychlik E.: Energia, w: Normy 
żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, red. M. Ja-
rosz, wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012, 
18 – 31. 
9. Traczyk I., Jarosz M.: Węglowodany, w: Normy ży-
wienia dla populacji polskiej – nowelizacja, red. M. Jarosz, 
wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012, 6 –74. 
10. Jarosz M., Charzewska J.: Białka, w: Normy żywienia 
dla populacji polskiej – nowelizacja, red. M. Jarosz, wyd. 
Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012, 32 – 43. 
11. Szponar L., Mojska H., Ołtarzewski M.: Tłuszcze, w: 
Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, red. 
M. Jarosz, wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 
2012, 44 – 58. 
12. Cichosz G., Czeczot H.: Kwasy tłuszczowe izomerii 
trans w diecie człowieka. Bromatologia i Chemia Toksyko-
logiczna 2012; 2, 181 – 190. 
13. Innis S.M.: Maternal nutrition, genetics and human 
milk lipids. Current Nutrition Reports 2013; 2, 151-158. 
14. Novak E.M., Innis S.M.: Impact of maternal dietary n-
3 and n-6 fatty acids on milk medium-chain fatty acids and 
the implication for neonatal liver metabolism. American 
Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism 
2011; 301, 807-817. 

15. Innis S.M.: Impact of maternal diet on human milk 
composition and neurological development of infants. 
American Journal of Clinical Nutrition 2014; 99, 734-741. 
16. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie suplementa-
cji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłusz-
czowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmią-
cych piersią oraz niemowląt i dzieci do lat 3. Standardy 
Medyczne 2010;7:100-106. 
17. Borszewska-Kornacka M.K., Rachtan-Janicka J., We-
sołowska A. i wsp.: Stanowisko Grupy Ekspertów w spra-
wie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji. 
Standardy Medyczne/Pediatria 2013; 10, 265-279. 
18. Wojtasik A., Jarosz M., Stoś K.: Składniki mineralne, 
w: Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, 
red. M. Jarosz, wyd. Instytut Żywności i Żywienia, War-
szawa 2012, 123–142. 
19. Czech-Kowalska J., Wietrak E., Popiel M.: Znaczenie 
witaminy D w okresie ciąży i laktacji. Ginekologia Polska, 
2011; 1, 19, 48–61. 
20. Practical guidelines for the supplementation of vitamin 
D and the treatment of deficits in Central Europe – recom-
mended vitamin D intakes in the general population and 
groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynologia 
Polska, 2013; 64, 4, 319–327. 
21. Dawodu A., Tsand R.C.: Maternal Vitamin D Status: 
Effect on Milk Vitamin D Content and Vitamin D Status of 
Breastfeeding Infants. Advances in Nutrition 2012; 3, 353-
361. 
22. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologicznego dotyczące spożycia wody pitnej 
przez kobiety w okresie rozrodczym, ciężarne oraz karmią-
ce piersią. Ginekologia Polska, 2009; 80, 538–547. 
23. Haastrup M.B., Pottegård A., Damkier P.: Alcohol and 
breastfeeding. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicol-
ogy. 2014; 114 (2), 168-173. 
24. Giglia R., Binns C.: Alcohol and lactation: a systemat-
ic review. Nutr. Diet. 2006; 63: 103-116. 
25. Greer F.R., Sicherer S.H., Burks A.: Effects of early 
nutrition interventions on the development of atopic dis-
ease in infants and children: the role of maternal dietary 
restriction, breastfeeding, timing of introduction of com-
plementary foods, and hydrolyzed formulas. Pediatrics 
2008; 121:183. 
26. Host A., Halken S., Muraro A. i wsp.: Dietary preven-
tion of allergic disease in infants and small children. Pedi-
atr. Allergy Immunol. 2008; 19: 1-4. 
27. Sicherer S.H., Burks A.W.: Maternal and infant diets 
for prevention of allergic diseases: understanding menu 
changes in 2008. J. Allergy Clin. Immunol. 2008; 122: 29-33 
28. Prescott S.L., Tang M.L.: The Australasian Society of 
Clinical Immunology and Allergy position statement: 
Summary of allergy prevention in children. Med. J. Aust. 
2005; 182: 464-467. 
29. Lucassen P.L.B.J., Assendelft W.J.J., Gubbels J.W.  
i wsp.: Effectiveness of treatments for infantile colic:  
a systematic review. BMJ 1998; 16: 339-342. 



5 

KARMIENIE  PIERSIĄ  
A  PRZEWLEKŁE  LECZENIE 
IMMUNOSUPRESYJNE  KOBIET 
PO  PRZESZCZEPIENIU 
NARZĄDU 
Dr hab. n. med. Bożena Kociszewska – Najman 
Kierownik Oddziału Neonatologii 
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Intensywny rozwój transplantologii w ostat-
nich latach pozwolił na cieszenie się potomstwem 
i macierzyństwem kobietom z poważnymi proble-
mami zdrowotnymi, które doprowadziły do przesz-
czepienia narządu. Jednak zarówno ciąża, jak 
 i poród kobiety biorczyni to zwiększone ryzyko 
odrzucenia przeszczepionego narządu, a także nie-
prawidłowego okresu adaptacji noworodka, jak 
również nieprawidłowego rozwoju niemowlęcia 
i dziecka w późniejszym okresie życia. Częściej 
obserwuje się występowanie porodu martwego 
płodu, małej urodzeniowej masy ciała u nowo-
rodka związanej wcześniactwem lub z wewnąt-
rzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu (1).  

Ryzyko dla rozwoju dziecka stanowią zarów-
no stosowane przez okres całej ciąży leki immu-
nosupresyjne, jak również obecność choroby 
podstawowej matki, która doprowadziła do nie-
wydolności narządu i konieczności zastąpienia go 
przeszczepem. Wpływ przewlekle stosowanego le-
czenia immunosupresyjnego na tworzące się i ro-
zwijające narządy płodu, a także na przyszły 
rozwój dziecka jest wciąż niejasny, a doniesień  
w literaturze jest nadal niewiele. Nieznany jest 
także wpływ ewentualnego karmienia piersią no-
worodków, niemowląt i dzieci przez matki bior-
czynie, które są w trakcie leczenia immunosupre-
syjnego.  

Karmienie piersią jest wyjątkowym aktem, 
zarówno dla dziecka jak i jego matki. Nieocenio-
na jest unikalna bliskość i więź, jaka się two-
rzy między matką i jej dzieckiem w czasie kar-
mienia piersią. Pokarm kobiecy ma ponadto uni-
kalny i niepowtarzalny skład ze względu na za-
warte w nim substancje biologicznie czynne,  
w tym: hormony, enzymy, czynniki wzrostowe, 
immunoglobuliny i inne. Substancje te stanowią 
skuteczną profilaktykę przeciwko wielu choro-
bom infekcyjnym w okresie dziecięcym, jak rów-
nież chorobom przewlekłym w późniejszym 
okresie życia człowieka. Karmienie piersią wy-
pływa także korzystnie na rozwój psychoruchowy 
i emocjonalny dziecka (2,3). Niestety, wszystkich 
tych niezwykłych korzyści związanych z karmie-
niem piersią pozbawione są noworodki, niemow-

lęta i dzieci oraz ich matki, które w celu zacho-
wania czynności przeszczepionego organu muszą 
przyjmować leki immunosupresyjne, a po poro-
dzie laktacja zostaje zahamowana .  

Za bezpieczne leki immunosupresyjne do sto-
sowania w ciąży u kobiet po przeszczepieniu na-
rządu uznaje się: Cyklosporynę A (CsA), Tacro-
limus (Tac), Azatioprynę (Aza) stosowane w mo-
noterapii lub w połączniu z glikokortykosteroi-
dami (GS). Wszystkie leki immunosupresyjne prze-
chodzą przez łożysko. Dotychczas nie ma jednak 
zgodności poglądów odnośnie do stopnia prze-
chodzenia leków immunosupresyjnych i ich me-
tabolitów do pokarmu, a następnie do krwi dziec-
ka. Leki te mogą przenikać w różnym stopniu do 
pokarmu kobiecego i mogą wywoływać liczne 
niepożądane działania uboczne. Stężenie leków 
immunosupresyjnych w mleku kobiecym zależy 
od stężenia w surowicy krwi matki, składu po-
karmu kobiecego, a szczególnie zawartości lipi-
dów. Stężenia leków immunosupresyjnych w po-
karmie kobiecym są zmienne i różnią się istotnie 
w ciągu jednego aktu karmienia, całej doby oraz 
kolejnych dni laktacji (4,5,6).  

Karmienie piersią w trakcie immunosupresji 
kobiet po przeszczepieniu narządu jest nadal kon-
trowersyjne. W Polsce, a także w innych krajach, 
kobietom biorczyniom w trakcie immunosupresji 
odradza się po porodzie karmienie piersią. W na-
szym kraju powszechnym postępowaniem po po-
rodzie u tych kobiet jest hamowanie laktacji i kar-
mienie noworodków mieszankami sztucznymi.  

 Zgodnie z rekomendacjami Amerykańskiej 
Akademii Pediatrii (AAP) karmienie piersią w przy-
padku przyjmowania przez matkę CsA jest prze-
ciwwskazane ze względu możliwość występowa-
nia w przyszłości nowotworów oraz chorób auto-
immunologicznych u dziecka. Rekomendacje te 
wydane zostały w 2001 roku i nie zostały dotych-
czas zmienione. AAP dotychczas nie wydała re-
komendacji odnośnie do postępowania w przy-
padkach, gdy stosowany jest Tac i/lub Aza. Na-
tomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
rekomenduje wstrzymanie karmienia piersią pod-
czas terapii Aza ze względu na możliwość wystą-
pienia licznych działań niepożądanych, w tym 
immunosupresji u noworodków (7,8).  

W literaturze znaleziono niewiele doniesień 
dotyczących badań określających stężenie leków 
immunosupresyjnych w pokarmie kobiet po trans-
plantacji narządu. Pojawiły się pojedyncze donie-
sienia o występowaniu nieoznaczalnego stężenia 
CsA w pokarmie kobiet karmiących w trakcie 
immunosupresji oraz braku ryzyka działań niepo-
żądanych u karmionych piersią dzieci (9,10,11). 
Inni nieliczni autorzy donoszą, że stężenie Tac  
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w pokarmie kobiet w trakcie leczenia immunosu-
presyjnego w przebiegu choroby Crohna są niskie. 
Podawany doustnie w różnym stopniu wchłania 
się z przewodu pokarmowego, niewielkie ilości 
przenikają do pokarmu kobiecego i prawdopo-
dobnie nie wpływa niekorzystnie na zdrowie kar-
mionych piersią dzieci (12,13,14,15,16). Z innych 
nielicznych publikacji wynika, że w surowicy krwi 
niemowląt karmionych piersią, których matki  
w przebiegu choroby Crohna lub tocznia rumie-
niowatego przyjmowały Aza, stężenia tego leku 
były niskie lub nieoznaczalne i wydaje się, że kar-
mienie piersią w tych przypadkach jest bezpie-
czne (17,18,19,20). Ze względu jednak na nie-
wielkie liczebnie grupy badanych i krótki okres 
obserwacji takie postepowanie nie jest zalecane. 
Raport The American Society of Transplantation 
sugeruje, że karmienie piersią przez kobiety w trak-
cie immunosupresji jest wciąż kontrowersyjne, 
jednak nie może być rozpatrywane jako bez-
względnie przeciwwskazane (21).  

Aktualnie nie ma rekomendacji dotyczących 
karmienia piersią przez kobiety po przeszczepie-
niu narządu w trakcie leczenia immunosupresyj-
nego. Nie wiemy, czy matki biorczynie narządu, 
otrzymujące przewlekle leczenie immunosupre-
syjne, powinny karmić piersią dzieci, jaki rów-
nież jaki wpływ mogłoby mieć karmienie piersią 

na funkcję przeszczepionego narządu. W przy-
padku, gdy matka zażywa mycophenolic acid, 
dzieci nie powinny być karmione piersią. Jeżeli 
matka, przyjmując leki takie leki jak: CsA, Tac 
czy Aza, zdecydowałaby się na karmienie piersią, 
ze względów bezpieczeństwa należałoby monito-
rować poziomy leków we krwi noworodków. Je-
śli stężenia leków immunosupresyjnych we krwi 
noworodków byłyby wysokie, to należałoby re-
komendować zaprzestanie karmienia piersią (22).  

Należy jednak zaznaczyć, że na obecnym 
etapie wiedzy medycznej nie są znane bezpieczne 
poziomy leków immunosupresyjnych kobiet po 
transplantacji narządu oraz próg bezpieczeństwa 
leków, przy którym można bezpiecznie karmić 
piersią. Potrzebne są dalsze badania w celu okreś-
lenia poziomu leków w pokarmie kobiecym w celu 
wyjaśnienia bezpieczeństwa karmienia piersią oraz 
określenie potencjalnego ryzyka stosowania im-
munosupresji w trakcie karmienia piersią. Decyz-
ja o karmieniu piersią powinna być zatem zindy-
widualizowana i matka powinna być poinformo-
wana o potencjalnym ryzyku związanym ze sto-
sowaniem przewlekłego leczenia immunosupre-
syjnymi na niemowlę. Konieczne są dalsze bada-
nia oceniające bezpieczeństwo karmienia piersią 
noworodków kobiet po przeszczepieniu narządu.  
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i Dziecka 

 
Tak jak karmienie piersią jest formą natural-

ną, tak samo naturalne są ćwiczenia fizyczne – 
najstarsza forma zachowania zdrowia. Pomimo 
różnych opinii obie te formy wykazują więcej 
plusów niż minusów. Jednym z powodów niechę-
ci do karmienia piersią jest obawa o wygląd sa-
mych piersi, głównie o to, że stracą one spręży-
stość i wpłyną ujemnie na atrakcyjność kobiety. 
Podobną motywacją kieruje zaniechanie dodat-
kowej aktywności fizycznej po porodzie, czyli 
roboczy przerost tkanki mięśniowej i spłaszczenie 
klatki piersiowej. 

Nic bardziej mylnego, ponieważ oba te nega-
tywne zjawiska można w prosty sposób wyelimi-
nować, nie tylko zachowując, ale także poprawia-
jąc jędrność piersi nawet po rocznym karmieniu. 
Tym sposobem są ćwiczenia fizyczne. Piersi ko-
biece to dwie, zazwyczaj symetryczne półkule, 
zbudowane z tkanki gruczołowej, tłuszczowej  
i łącznej. Anatomicznie umieszczone są za pomo-
cą więzadeł wieszadłowych, zwanych także wię-
zadłami Coopera, na mięśniu piersiowym więk-
szym. Te łącznotkankowe więzadła tworzą zrąb 
podtrzymujący tkankę gruczołową i tłuszczową  
i są one jedynym łącznikiem z układem mięśnio-
wym klatki piersiowej. I właśnie tę łączność na-
leży wykorzystać. W jaki sposób? 

Pierwszy obszar działania to dbałość o trójkąt 
estetyki czyli budowa – postawa – sylwetka. O ile 
na typ budowy wpływu raczej nie mamy (genety-
ka), to możemy kształtować postawę i sylwetkę. 
Są to składowe ładnego wyglądu i zgrabnej figury 
z dobrze ukształtowanym biustem. Od prawidło-
wej postawy zależy zarówno właściwa czynność 
organizmu, jak też postrzeganie przez innych 
(atrakcyjność). Ćwiczenia fizyczne powinny być 
oparte na popularnej formie ruchu i aktywności 
fizycznej, ogólnie dostępne i łatwe w realizacji 
jak np. pływanie, aerobic, taniec, które angażują 
wszystkie grupy mięśni posturalnych. 

Obszar drugi stanowią ćwiczenia oddechowe, 
niezwykle korzystne zdrowotnie w każdym okre-
sie życia. Ćwiczenia oddechowe wpływają na po-
prawę wentylacji płuc (lepszy metabolizm i wy-
dolność), powodują prawidłowe wysklepienie 
klatki piersiowej ( prosta sylwetka) i zwiększają 
jej ruchomość (tzw. zafalowanie biustem). W ce-
lu zwiększenia efektywności tych ćwiczeń niektó-
re można wykonywać z założoną elastyczną opa-
ską na łukach żebrowych, co spowoduje większą 
ruchomość górnej części klatki piersiowej.  

Obszar trzeci, to ćwiczenia celowane (zasad-
nicze), wpływające na kształt i wygląd piersi. 
Wszystkie ćwiczenia kształtujące, których celem 
jest poprawa ogólnego wyglądu, wykorzystują 
elementy ruchu wzmacniającego mięśnie z tych 
obszarów ciała, które będą poddawane jego dzia-
łaniu. Jeżeli mamy za zadanie zbudowanie ładnej 
klatki piersiowej, to można tu wykorzystać różne 
formy. Zaczynamy od prostych ćwiczeń izome-
trycznych na mięśnie piersiowe większe. Przy-
kładem mogą być kilkusekundowe naciski na 
ugięte w łokciach i złączone jak do modlitwy 
dłonie w seriach po 20 powtórzeń. Następnie 
wprowadzamy ćwiczenia dynamiczne, jak np. na-
przemienne wymachy ramion (maksymalne roz-
ciąganie i skurcz), potem dołączamy opór, który 
mogą stanowić trzymane w rękach litrowe butelki 
z wodą utrudniające ruchy skierowane na rozwój 
mięśni piersiowych. W końcu można zastosować 
w odpowiednich pozycjach ćwiczenia o charakte-
rze wytrzymałościowo-siłowym, gdzie w przy-
padku karmiących mam poleca się zamiast kla-
sycznych pompek tzw. pompki w pionie. Te kla-
syczne można zostawić dla ojców i wprowadzić 
element współzawodnictwa w liczbie powtórzeń, 
ale bez przesady, ponieważ całkowity trening ko-
biety karmiącej powinien być objęty rozsądnym 
umiarem.  

Optymalną granicę tego umiaru należy wy-
znaczyć na 30-minutowych zajęciach powtarza-
nych 3–4 razy w tygodniu z wyraźnym akcentem 
na ćwiczenia o typie tlenowym po to, żeby unik-
nąć akumulacji powysiłkowego kwasu mlekowe-
go w ustroju karmiącej matki. Dlatego godne 
uwagi są zajęcia ekspresyjne, dynamiczne, a nie 
statyczne. 

Czwarty obszar postępowania mieści się w co-
dziennych czynnościach higienicznych. Na space-
ry z dzieckiem w wózku należy wybierać trasy  
o zróżnicowanym profilu terenu. Idealne są pa-
górkowate alejki parkowe lub piaszczyste podło-
że. Pchanie wózka pod górę lub hamowanie przy 
zjeździe w dół to doskonałe ćwiczenia m.in. na 
mięśnie piersiowe. Jeżeli do tego dodamy śpie-
wanie dziecku piosenek to osiągniemy dodatko-
wy efekt w postaci ćwiczeń oddechowych. Same 
korzyści dla mamy i dziecka.  

Jednym z elementów poprawiających jędr-
ność piersi jest masaż lub automasaż. U karmią-
cych kobiet musi on być stosowany na sucho, bez 
jakichkolwiek kremów i oliwek. Ruchy gładzące 
piersi powinny przebiegać z dala od otoczki  
i brodawki sutka, kreśląc poziome ósemki bie-
gnące w kierunku pach.  

Jeżeli pozwalają na to warunki i nie ma prze-
ciwwskazań lekarskich, należy rozważyć możli-
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wość wspólnych zajęć w wodzie dla matki z dzie-
ckiem. Ćwiczenia w wodzie łączą wszystkie oma-
wiane aspekty dbałości o ładny wygląd kobiecych 
piersi. Kształtują sylwetkę, wysklepiają klatkę 
piersiową, wzmacniają mięśnie, pogłębiają od-
dech a z drugiej strony działają relaksująco i wi-
talnie. Również dla dziecka środowisko wodne 
jest doskonałym stymulatorem prawidłowego 
rozwoju motorycznego. 

Chociaż powyższy tekst nie wyczerpuje całe-
go problemu utrzymania kobiecych piersi po 
karmieniu w dobrej kondycji, to mam nadzieję, ze 
przyczyni się choć odrobinę do podejmowania 
decyzji o karmieniu dzieci w sposób naturalny 
bez obawy o własny wygląd.  
Ryciny autora: 

 
Pompki w pionie powinny być wykonywane w od-
ległości ok. 1 metra od ściany z zachowaniem pro-
stego tułowia i prostych nóg w kolanach. Ich 
liczba zależy od indywidualnych możliwości kobiet. 

 
Nacisk na dłonie powinien powodować wyraźne 
napięcie mięśni piersiowych większych. Podczas 
tych ćwiczeń nie należy wstrzymywać odde-
chu. 

 

Strzałki pokazują okrężny kierunek masowania piersi 
w stronę fałdów pachowych. Ten rodzaj masażu  
u kobiet karmiących pozwala na stosowanie wy-
łącznie technik głaskania. 
 

KONGRES  BABY-FRIENDLY  
HOSPITAL INITIATIVE   
W  GENEWIE 24-26.11.2016  
Dr Maria Wilińska 
Kierownik Kliniki Neonatologii, CMKP,  
Szpital im. Prof. W. Orłowskiego 
Wiceprzewodnicząca ZG KUKP  
Cele Kongresu:  
• przedstawienie dotychczasowych osiągnięć  

w zakresie podnoszenia jakości opieki nad 
kobietą karmiącą 

• analiza bieżącej sytuacji dotyczącej Inicjaty-
wy Szpital Przyjazny Dziecku (SzPDz) 

• dyskusja nad nowymi zaleceniami co do im-
plementacji Inicjatywy w poszczególnych 
krajach 

• dyskusja w panelach nad poprawą narodo-
wych programów opieki nad kobietą w od-
działach położniczych  
 

Cele WHO w zakresie żywienia do roku 2025  
Celem WHO do roku 2025 w zakresie żywie-

nia jest wyeliminowanie głodu i niedożywienia 

wśród dzieci, dorastających kobiet, kobiet w okr-
esie laktacji i osób starszych, na całym świecie. 
W zakresie laktacji i karmienia piersią nadal uz-
naje się karmienie wyłącznie naturalne do 6 mie-
siąca życia dziecka za optymalne i pokrywające 
całkowicie zapotrzebowanie dziecka na składniki 
odżywcze. W szczególności, karmienie piersią za-
bezpiecza prawidłowy rozwój i wzrastanie, zmniej-
sza zachorowania na choroby infekcyjne i niein-
fekcyjne, zapobiega nadwadze i otyłości. Kar-
mienie piersią redukuje śmiertelność wczesną 
noworodków do poniżej 12 promili i poniżej 25 
promili w populacji dziecięcej do 5 roku życia. 
Karmienie naturalne może uratować od śmierci 
820 000 dzieci poniżej 5 roku życia. Jest korzyst-
ne dla zdrowia kobiety, redukuje zachorowanie 
na raka jajnika, piersi (o 20 000 rocznie na każde 
z tych schorzeń), cukrzycę. Celem WHO jest wy-
eliminowanie ubóstwa na świecie. Karmienie 
piersią pomaga w osiągnięciu tego celu. Zmniej-
sza wydatki państwa i rodziny na mieszanki 
sztuczne. W efekcie tych wszystkich skutków 
może przynieść korzyści finansowe w wymiarze 
320 bilionów dolarów amerykańskich rocznie. 



9 

Dzieci na całym świecie mają prawo do kar-
mienia naturalnego, pozwala im to na optymalny 
rozwój w dzieciństwie. Zwiększa się szansa reali-
zacji Celu 4 WHO: skuteczne efekty kształcenia. 
Uzyskują wyższe wskaźniki rozwoju (IQ wyższe 
o 3 punkty) i jest to korzyść zależna od dawki 
(tym wyższy wskaźnik, im dłuższe karmienie) 
oraz wyższe oceny rozwoju dokonywane przez 
pedagogów w 6,5 roku życia. Ważne są wszelkie 
działania edukacyjne dziewczynek i chłopców,  
w tym już w szkole podstawowej. 

Karmienie piersią pozwala wykorzystywać na-
turalne zasoby żywieniowe, zmniejsza ilość odpa-
dów żywnościowych, redukuje zanieczyszczenie 
środowiska. Jak stwierdzili Francis i Mulford 
(2000), mleko ludzkie nie jest odtłuszczone, prze-
twarzane, pasteryzowane, poddawane homogeni-
zacji, pakowane, przechowywane, transportowa-
ne, przepakowane, suszone, ponownie przygoto-
wywane, sterylizowane i wyrzucane. Nie wymaga 
żadnej energii dla ogrzewania, nie wymaga chło-
dzenia, jest zawsze gotowe do podania w odpo-
wiedniej temperaturze. W skrócie, to jest jedzenie 
najbardziej środowiska przyjazne i dostępne. 

Poprawę w zakresie odżywienia ludzkości za 
jeden z najważniejszych celów uznał też Papież 
Franciszek w przemówieniu podczas II Między-
narodowego Kongresu o Żywieniu w Rzymie  
w listopadzie 2014 roku. Wskazał na konieczność 
wzmocnienia ragi żywienia w podnoszeniu zdro-
wia, do wyeliminowania głodu, do wzmocnienia 
wysiłków państw i zintegrowania działań organi-
zacji międzynarodowych dla likwidacji niedoży-
wienia. W karmieniu piersią widzi bardzo ważny 
element tych działań. 

Dr Felicity Savage (World Alliance for Breast-
feeding Action) przedstawiła historię wdrażania 
przez WHO i UNICEF Inicjatywy SzPDz na 
świecie. Skuteczność w zakresie poprawy wskaź-
ników karmienia jest bezspornie udokumentowana 
(1998 i kolejne lata). Udokumentowano, że sku-
teczność 10 kroków jest addytywna, czyli im więcej 
zaleceń jest wdrażanych tym efekt jest bardziej 
kumulacyjny. Warto podkreślić, że Inicjatywa ta 
jest w kolejnych latach modyfikowana: od niefor-
malnego spotkania w UNICEF w roku 1986, kie-
dy rozpoczęto akcję zmian w zakresie praktyk 
szpitalnych odnośnie karmienia piersią, poprzez 
włączenie (1989) „10 Kroków…”, w tym licz-
nych przyjaznych matce praktyk porodowych, jak 
możliwość poruszania się w trakcie porodu, obec-
ność osoby towarzyszącej, minimalizację analgezji 
porodu, poprzez (1990) Deklarację z Innocenti, 
tworzenie dokumentów i wdrażanie „Ten Steps to 
Successful Breastfeeding”, „Code of Marketing 
of BMS, „Global Criteria… (UNICEF)”. 

Liczba SzPDz narasta, obecnie wskaźnik ten 
wynosi 0,275 (27,5%) (Labbok BF Medicine 
2012). Niestety, odsetek ten od roku 2011 istotnie 
nie narasta. Implementacja Inicjatywy SzPDz jest 
łatwiejsza, jeśli istnieje silne rządowe wsparcie 
 w tym zakresie. Niestety w większości krajów brak 
jest instytucjonalnego wsparcia z poziomu rządu, 
ponadto zespoły medyczne są niewystarczająco 
szkolone, istnieje niedobór kadry medycznej w szpi-
talach. Ogromnym problemem jest brak wsparcia 
dla karmienia piersią w opiece ambulatoryjnej.  

Wyzwania na najbliższe lata to problem HIV 
i transmisji matka-dziecko, ponadto zmiana po-
staw ze „szpital przyjazny dziecku” na „szpital 
przyjazny matce i dziecku”, zapobieganie pro-
blemom wynikającym z niedostatecznego kar-
mienia piersią (hipoglikemia, hipernatremia, hi-
perbilirubinemia), których wystąpienie zniechęca 
matkę do karmienia naturalnego i tworzy fałszy-
wy obraz zagrożeń zdrowia dziecka związanych 
 z karmieniem piersią oraz tworzenie silniejszego 
wsparcia po wypisie do domu, kiedy wskaźniki 
karmienia naturalnego gwałtownie spadają. 

Rok 2006 przyniósł rewizję zaleceń w nastę-
pujących obszarach: wydłużenie kursu laktacyj-
nego do 20 h i praktyk klinicznych do 3 h, zale-
cenie realizacji niezwłocznego po urodzeniu kon-
taktu skóra do skóry przez co najmniej 1 godzinę 
nawet jeśli matka nie karmi piersią, regulacje co 
do diagnostyki, leczenia i karmienia piersią przez 
matki HIV dodatnie – zalecenia oparte na lokal-
nych (państwowych rekomendacjach). Wysunięto 
też konieczność opracowania procedur karmienia 
sztucznego przez matki, które nie karmią piersią, 
tym samym uznając, że opieka nad matką kar-
miącą w szpitalu jest dla matek opcjonalna (kar-
mienie naturalne własnego dziecka jest dla matki 
świadomym wyborem, czyli jej prawem, a nie 
obowiązkiem). 

W roku 2009 wprowadzono kolejne modyfi-
kacje, m. in. obecność osoby bliskiej nie jest już 
opcjonalna, ale jest prawem kobiety podczas po-
rodu; rodząca może spożywać lekkie potrawy 
i napoje podczas rodzenia dziecka, pozycje pod-
czas porodu powinny być zmieniane i dostoso-
wane do fazy porodu i wyboru rodzącej, nacięcie 
krocza i znieczulenie zewnątrzoponowe nie jest 
obowiązujące, musi być medycznie uzasadnione. 
Personel powinien zachęcać matki aby w ciągu 2-
4 dni po porodzie i w 2 tygodniu kontaktowały 
się z wykwalifikowanym personelem w zakresie 
laktacji, który oceni karmienie i udzieli fachowe-
go wsparcia. Po wypisie do domu wskazane jest 
zrealizowanie kilku wizyt osoby profesjonalnie 
wykształconej w zakresie doradztwa laktacyjnego 
(dowody sugerują, że powinno ich być 8). 
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Laurence M. Grummer-Strawn, PhD prze-
stawił wyniki pracy Zespołu WHO/UNICEF 
utworzonego w 2015 roku, który zajął się imple-
mentacją 10 kroków do oddziałów szpitalnych 
hospitalizujących noworodki przedwcześnie uro-
dzone i z małą masą urodzeniową. Celem pracy 
grupy była modyfikacja zaleceń w opiece nad 
najmłodszym pacjentem OION oraz wdrożenie 
ich do programów narodowych opieki nad nowo-
rodkiem chorym, przedwcześnie urodzonym i z ma-
łą masą urodzeniową. Realizacja tych zasad po-
winna nastąpić poprzez zintegrowanie współpra-
cy osób sprawujących opiekę, podnoszenie jako-
ści tej opieki i wdrożenie zaleceń jako procedur 
obowiązkowych w systemie opieki nad matką  
i dzieckiem.  

Praktycznie, konieczne jest wprowadzanie 
następujących rozwiązań: 
1. Zasady BFHI powinny być wdrażane i reali-

zowane w każdym oddziale położniczym 
2. System opieki zdrowotnej powinien promo-

wać BFHI i zachęcać szpitale do jej wdraża-
nia, nie tylko poprzez oznaczanie tablicą  

3. Kraje muszą ustanowić krajowe standardy 
opieki (czyli obowiązujące prawnie) 

4. Obowiązek przestrzegania musi dotyczyć 
każdego oddziału położniczego, publicznego 
i prywatnego 

5. Program Neo-BFHI powinien zostać wdrożo-
ny i musi być zintegrowany z innymi syste-
mami poprawy opieki zdrowotnej i inicjaty-
wami zapewnianiającymi jakość, jak system 
akredytacji 

6. Kluczowym elementem faktycznego stoso-
wania praktyk BFHI jest regularny monito-
ring wewnętrzny 

7. Ocena zewnętrzna musi zostać usprawniona, 
ale wystarczające jest wykorzystanie istnieją-
cych zasobów metod monitoringu wg doku-
mentów WHO/UNICEF dostępnych w kra-
jowych komitetach promocji i popularyzacji 
karmienia naturalnego 
 
BFHI jest rozpowszechniona na całym świe-

cie, chociaż różnorodnie wdrażana. Z kilku kra-
jów świata (USA, Chiny, Boliwia, Kenia, Irlan-
dia, Kuwejt) przedstawiono realizację Inicjatywy 
BFH i jej wyniki. 

Daurice Grossniklaus z USA (PhD, MEd, RN 
Health Scientist from Centers for Disease Control 
and Prevention) wykazała, że od roku 1996, kiedy 
w USA powstał pierwszy Szpital Przyjazny 
Dziecku, liczba porodów w takich szpitalach sys-
tematycznie wzrasta. Kobieta, która pragnie kar-
mić piersią, otrzymuje pełne wsparcie aby móc to 
zrobić. W narodowym programie zdrowia istnieje 

wezwanie do działania promującego karmienie 
naturalne dla rodzin, społeczności, opieki zdro-
wotnej, pracodawców i specjalistów w zakresie 
zdrowia publicznego (Działanie 7: "Upewnij się, 
że opieka w oddziale położniczym w całym USA 
w pełni wspiera karmienie piersią”). Aktualnie 
obserwuje się w USA przyspieszenie w realizacji 
BabyFriendly Hospital Initiative (BFHI). 

W Boliwii aktualnie odsetek wyłącznie kar-
miących piersią w 6 miesiącu życia dziecka wy-
nosi 64,3%. W roku 2007 wprowadzono 11 Krok: 
“Eradicate free and indiscriminate distribution of 
breast-milk substitutes”. 90% szpitali przestrzega 
11 Kroków. Wspierającym rozpowszechnienie 
Inicjatywy okazało się wdrożenie BFHI do Kra-
jowego Systemu Akredytacji szpitali. 

Dr Genevieve Becker (PhD, IBCLC, RD Na-
tional Coordinator of the BFHI in Ireland) przed-
stawiła realizację inicjatywy w Irlandii. Zasadą 
jest, że cały szpital, łącznie z oddziałem pedia-
trycznym, jest włączony w realizację zasad BFHI. 
W Irlandii dokonano reorganizacji pracy całych 
szpitali. 

U podstaw działalności w zakresie laktacji le-
ży opieka prenatalna – podnoszenie wiedzy  
i kształtowanie poglądów rodziców na kwestie 
żywienia dziecka po jego urodzeniu. W zakresie 
opieki szpitalnej – nieprzerwany kontakt „skóra 
do skóry” po urodzeniu dziecka, asystowanie wy-
szkolonego personelu przy karmieniu piersią, 
specjalistyczna porada laktacyjna w razie trudno-
ści z karmieniem, a po wypisie – osobisty nadzór 
wykwalifikowanych położnych i wsparcie on-line 
matek karmiących. 

Każdy oddział położniczy corocznie sporzą-
dza i przesyła do koordynatora BFHI stosowane 
praktyki w zakresie laktacji i wyniki karmienia 
piersią. Sprawozdanie obejmuje praktyki wspiera-
jące karmienie piersią od urodzenia oraz stoso-
wane wsparcie dla świadomego podejmowania 
decyzji oraz wykształcenie umiejętności karmie-
nia sztucznego dla rodziców dzieci, które nie są 
karmione piersią.  

Aktualnie 9 z 19 szpitali w Irlandii realizuje 
ściśle kryteria BFHI. W szpitalach tych rodzi się 
43% noworodków. Do roku 2025 wszystkie szpi-
tale zostaną objęte tym programem. Praktyki 
BFHI są integralną częścią Narodowego Progra-
mu Karmienia Niemowląt oraz podejmowanych 
strategii i planów działania opieki zdrowotnej. 
Angażuje się nowych pracowników do realizacji 
tej polityki, obowiązkowe są stałe systematyczne 
szkolenia zespołów medycznych zajmujących się 
kobietą i dzieckiem po urodzeniu. 

Wnioski z pracy podzespołów w zakresie 
wspierania, propagowania i upowszechniania 



11 

karmienia piersią – bariery, metody poprawy sy-
tuacji, wdrażane programy:  

Dla upowszechnienia karmienia naturalnego 
oraz wdrażania BFHI konieczne jest: 
1. Prawna legislacja zasad sprzyjających, pro-

pagujących i wdrażających karmienie natu-
ralne w szpitalach, przychodniach i pozosta-
łych miejscach, gdzie znajduje się kobieta 
ciężarna, rodząca i karmiąca. 

2. Wdrażanie w szpitalach Inicjatywy Szpital 
Przyjazny Dziecku, a wiec polityk, progra-
mów i działań w celu wdrożenia takich usług 
zdrowotnych, które zapewniają promowanie, 
ochronę i wspieranie karmienia piersią.  

3. Przyjęcie i bezwzględne wdrożenie Między-
narodowego Kodeksu Marketingu Produktów 
Zastępujących Mleko Kobiece.  

4. Monitorowanie skuteczności i efektywności 
programu.  

5. Rozliczanie szpitali z realizacji poszczegól-
nych procedur programu. 

6. Wdrażanie polityki i praktyk, w tym reform 
rynku pracy, w zakresie realizacji promocji, 
wspierania i popularyzacji karmienia natural-
nego. 

7. Promowanie ochrony pracujących matek, 
zwłaszcza w okresie laktacji. 

8. Tworzenie, promowanie i wspieranie systemu 
- poprzez legislację, edukację i budowanie 
potencjału – włączającego otoczenie matki 
ciężarnej i karmiącej oraz dziecka, w którym 
ludzie, a zwłaszcza ojcowie, aktywnie mogli-
by uczestniczyć i dzielić się obowiązkami  
z matkami w trosce o swoje niemowlęta i ma-
łe dzieci. Daje to szansę na zwiększenie roli 
kobiet i podniesienie jakości ich zdrowia i od-
żywienia podczas całego cyklu życia. 

9. W sytuacjach kryzysowych i krytycznych 
polityka państw i praktyki muszą w sposób 
szczególny promować, chronić i wspierać 
karmienie piersią. 

10. Zasady zdrowego żywienia noworodków i nie-
mowląt, działania wspierające i propagujące 
karmienie naturalne powinny stać się częścią 
obowiązującego systemu edukacji w okresie 
nauki zarówno wczesnoszkolnej jak i specja-
listycznej (studenci szkół medycznych). Pro-
gram edukacji powinien być oparty o dowody 
naukowe i aktualizowany w oparciu o bieżące 
badania naukowe.  
 
WHO rekomenduje The UN General As-

sembly proclaims 2016-2025 the Decade of Ac-
tion on Nutrition zwiększenie aktywności państw, 
regionów świata i lokalnych instytucji w zakresie 
podnoszenia jakości odżywienia niemowląt, ma-
łych i starszych dzieci na całym świecie, aby 

podnieść przeżywalność, stan zdrowia i jakość 
ich życia.  

Działania te powinny być konkretne, wy-
mierne, osiągalne, istotne i określone w czasie 
(Specific, Measurable, Achievable, Relevant and 
Time-bound - SMART), tak aby mogły być śle-
dzone i monitorowane z uwzględnieniem istnieją-
cych wskaźników.  
Praktyczne działania powinny obejmować: 
Ministerstwo Zdrowia, jak najważniejsza 
struktura odpowiedzialna za politykę zdro-
wotną, ustala karmienie piersią jako priorytet 
działania. Wdraża w istniejące praktyki opieki 
nad matką i dzieckiem, w formie aktywnego 
działania, następujące zadania: 
A. Inicjatywę Szpital Przyjazny Dziecku wdraża 

we wszystkich szpitalach  położniczo-gineko-
logicznych jako obowiązujący standard po-
stępowania personelu medycznego i innego, 
mającego kontakt z kobietą w okresie ciąży, 
porodu i laktacji 

B. Międzynarodowy Kodeks Marketingu Pro-
duktów Zastępujących Mleko Kobiece wdra-
ża do obowiązującego standardu pracy szpita-
li, poradni, aptek i innych miejsc, gdzie może 
przebywać kobieta karmiąca 

C. Prowadzi planowy coroczny monitoring pra-
cy szpitali pod kątem realizacji BFHI wg 
standardu WHO (dostępne w krajowych ko-
mitetach upowszechniania karmienia piersią) 

D. Współpracuje z krajowym komitetem upo-
wszechniania karmienia piersią w zakresie rea-
lizacji wspólnych działań, jak też z innymi or-
ganizacjami sprzyjającymi karmieniu piersią 

WHO i UNICEF wspiera i popiera takie dzia-
łania rządów, uznając je za zgodne z aktualną 
wiedzą i dowodami na skuteczność w redukcji 
śmiertelności, podnoszeniu zdrowia i profilaktyce 
niedożywienia i wielu innych schorzeń okresu 
dziecięcego, dorosłego i wieku podeszłego. 

W okresie przejściowym: 
A. Ustanowienie BFHI jako parametru jakości 

szpitala w procesie akredytacyjnym 
B. Planowe, systematyczne, powtarzane i kon-

trolowane co do skuteczności szkolenie ze-
społów medycznych i innych mających kon-
takt z kobietą w okresie ciąży, porodu i lakta-
cji, w standardzie zapewniającym realizację 
BFHI i neo-BFHI. Certyfikacja i recertyfika-
cja wiedzy i umiejętności personelu medycz-
nego. 

C. Gratyfikacja finansowa szpitali prawidłowo 
realizujących 10 kroków do udanego karmie-
nia piersią 

D. Bieżące badania i sprawozdawczość efek-
tywności i skuteczności realizacji BFHI. 



12 

Ocena powinna w szczególności obejmować 
stopień realizacji poszczególnych elementów 
z 10 Kroków do udanego karmienia piersią  
w szpitalach, odsetek kobiet karmiących pier-
sią, powody przerwania karmienia. 

Przykładem może być działanie Ministerstwa 
Zdrowia, jeśli rzeczywiście uznaje karmienie 
piersią jako najwyższy priorytet, wdrażające ob-
ligatoryjnie przestrzeganie Międzynarodowego 
Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących 
Mleko Kobiece (pkt. 1) w jednostkach szpital-
nych, z następowym monitorowaniem przestrze-
gania zasad i związaniem tego przestrzegania  
z finansowaniem działalności medycznej przez te 
podmioty. 

Duże znaczenie dla promowania i wdrażania 
zasad zdrowego żywienia od najmłodszego wieku 
dziecka mają media – portale społecznościowe, 
telewizja, radio. Ich zaangażowanie w proces po-
pularyzacji zdrowego stylu życia oraz posiadany 
wpływ na sposób postępowania może okazać się 
skuteczny na równi z działaniami w oświacie  
i opiece medycznej. 

Drugim społecznym medium są organizacje 
pozarządowe. Powstają z inicjatywy osób lub 
grup osób osobiście zainteresowanych promowa-
niem określonego stylu życia. Osobista inicjaty-
wa dowodzi dużej determinacji, dlatego ich dzia-
łania są zazwyczaj bardzo skuteczne. Dlatego 
powinny uzyskać od Państwa wsparcie w swojej 
działalności. Komplementarna, spójna i wzajem-

nie się uzupełniająca współpraca organizacji po-
zarządowych i rządu w zakresie promowania, 
wspierania i popularyzacji karmienia naturalnego 
przyniesie pożądane efekty w stopniu wielokrot-
nie wyższym niż działania oddzielne. 

Pożądane jest włączenie innych osób zaanga-
żowanych w promowanie karmienia naturalnego 
(matki z doświadczeniem laktacyjnym, aktywiści, 
wolontariusze, studenci, emeryci). 

Konieczna jest koordynacja działań towa-
rzystw lekarskich obejmujących położnictwo i gi-
nekologię, neonatologię i pediatrię, lekarzy rodzi-
nnych, położne, pielęgniarki, konsultantów i do-
radców laktacyjnych oraz społeczne grupy zajmu-
jące się propagowaniem laktacji. Koordynacja 
pozwoli także uniknąć duplikacji działań, co 
stwarza ryzyko sprzecznych i niekompletnych 
informacji, kreując chaos i brak zaufania u od-
biorców.  

Wskazane i pożyteczne jest stworzenie sys-
temu szkoleń i kontaktów on-line dla określonych 
grup, o treściach skoordynowanych z przyjętym 
systemem szkolenia. 

Wnioski: 
Współpraca, zaangażowanie i wzajemne 

wspieranie się rządu i organizacji pozarządowych 
oraz osób zawodowo związanych z opieką nad 
matką i dzieckiem w realizacji promowania, 
wspierania i popularyzacji karmienia naturalnego 
wywiera efekt kumulacyjny w osiąganiu efektu 
poprawy jakości opieki laktacyjnej. 

 
 

 

LEKARZ  RODZINNY  
A  KARMIENIE  PIERSIĄ  
Aleksandra Lewandowska, lekarz rodzinny 

Lekarz rodzinny zwany jest czasem przez pa-
cjentów lekarzem „od wszystkiego” lub „ogól-
nym”, „domowym”. Inni, bardziej związani z fa-
chem medycznym zwą nas lekarzami pierwszego 
kontaktu, podstawowej opieki zdrowotnej. Z na-
zewnictwa wynika, że naszymi pacjentami są 
osoby borykające się ze schorzeniami z każdego 
układu narządów. Potencjalnie więc musimy 
umieć zaradzić wszystkim problemom zdrowot-
nym, choćby w stopniu podstawowym. 

W gabinecie lekarza POZ pacjentki w połogu, 
z zaburzeniami dotyczącymi laktacji zdarzają się 
rzadko. Częściej mamy styczność z objawami z 
okresu ciąży – np. infekcjami czy stanami fizjo-
logicznymi, takimi jak zgaga czy nudności. Usły-
szałam od pacjentki, że „ginekolodzy się tym nie 
zajmują”. Czasami słyszę błagalne prośby o za-
trzymanie laktacji, gdyż jest nadmiernie obciąża 
ona matkę (częste karmienie powoduje perma-

nentne niewyspanie, nerwowość, zmęczenie). Pa-
nie mimo wszystko trafiają czasem do nas, po-
nieważ – i tu kłania się wszechobecny problem, 
związany z wszystkimi chyba specjalistami – „do 
mojego ginekologa musiałabym czekać 3 tygo-
dnie”; „nie mogę przecież czekać do poradni lak-
tacyjnej kilka dni z głodnym dzieckiem (więc da-
łam mleko modyfikowane – przyp. aut.)”. Tak 
więc faktycznie staliśmy się lekarzami „od 
wszystkiego”, co jednak może być źródłem satys-
fakcji. Efektywna pomoc przynosi ulgę  
i wdzięczność pacjentki, która już i tak zazwyczaj 
z trudem odnajduje się w gąszczu problemów, 
wywołanych narodzinami dziecka, a co dopiero, 
gdy dojdzie jej konkretny, przykry problem zdro-
wotny, jak objawy zastoju czy zapalenie piersi.  

Z rozmowy w gabinecie nieraz wyłania się 
temat wprowadzenia mleka modyfikowanego lub 
przyczyn zakończenia karmienia piersią, niestety 
najczęściej po fakcie. Młode mamy twierdzą, że – 
tradycyjnie – „skończył im się pokarm”, ale też: 
„dziecko się wierci przy piersi, więc chyba się nie 
najada”, „przyszedł dzień urodzin, więc postano-
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wiliśmy skończyć”. Z dolegliwości stricte klini-
cznych zdarzają się objawy zastoju czy zapalenia 
piersi. Spotkać też można mamy, które wcześniej 
powróciły do pracy. Zdarzają się prośby o zaś-
wiadczenie dla pracodawcy o naturalnym kar-
mieniu dziecka. Z przykrością doświadczyłam też 
kontaktu z młodą mamą, nie wierzącą w upo-
mnienie się o swoje prawo do krótszego godzi-
nowego wymiaru pracy w okresie poniemowlę-
cym. Wszak „kto by mi uwierzył, że w drugim 
roku życia jeszcze karmię piersią syna”…  

Czy jesteśmy przygotowani do podjęcia wy-
zwania, jakim jest wsparcie i konkretna pomoc 
dla matek karmiących swoje dzieci piersią? Czy 
dana jest nam możliwość kształcenia się w tema-
cie laktacji? Niestety rzeczywistość jest przykra. 
W trakcie specjalizacji obowiązuje nas jeden wy-
kład o laktacji w ramach kursu z ginekologii  
i położnictwa. Prelekcja trwała w moim przypad-
ku może 45 minut. Podano krótkie informacje  
o postępowaniu w zastoju, zapaleniu, grzybicy  
i ropniu piersi, przeciwskazaniach do karmienia 
naturalnego. Sporadycznie ginekolodzy informo-
wali nas o lekach, które mogą przyjmować cię-
żarne czy matki karmiące. Zdarzały się wspo-
mnienia nt. laktacji na kursach z pediatrii – doty-
czące składu mleka kobiecego, jego roli w niedo-
krwistości, alergii na białko mleka, suplementacji 
witamin, włączanie glutenu, szczepień matek 
karmiących. Szczerze mówiąc, znacznie więcej 
się dowiedziałam (włączając w to edukację 
podczas studiów medycznych) o mleku mody-
fikowanym niż o pokarmie kobiecym.   

Lekarzy specjalizujących się w medycynie 
rodzinnej obowiązuje przygotowanie jednej pre-
zentacji na dowolny, kliniczny temat. Nie trafi-
łam na jakikolwiek temat związany z laktacją. 
Przyczyna? Mało pacjentek? Problem niecieka-
wy? Niedoceniany? Nie wiem… Dodatkowe kon-
ferencje dla lekarzy rodzinnych też nie obfitują  
w osobne prelekcje na ten temat. Przypominam 
sobie tylko JEDEN, w którym lekarz neonatolog 
podkreślał niezwykłą wagę karmienia naturalne-
go wcześniaków i rolę lekarza rodzinnego.  

Z ciekawości zajrzałam do literatury przezna-
czonej dla lekarzy rodzinnych. Przestudiowałam 
zasoby czytelni uniwersyteckiej biblioteki me-
dycznej oraz własne. Jakież było moje zaskocze-
nie, gdy okazało się, że w czytelni nie mogłam 
znaleźć książki z osobnym rozdziałam poświęco-
nym laktacji! Celowo wybierałam co grubsze po-
zycje. Skończyło się na szczątkowych informa-
cjach. Podobnie w zakresie literatury domowej. 
Przykładowo opasła „Medycyna rodzinna” prof. 
Latkowskiego i prof. Lukasa zawiera rozdział 
„Patologia połogu”; uwzględnia on tylko jeden 

problem laktacyjny: połogowe zapalenie sutka, 
nie wspominając o fizjologii, jaką jest laktacja, 
natomiast wnikając w naturalny przebieg np. cy-
klu miesiączkowego czy ciąży. Książka wydana 
w 2006 roku, jednakże, co budzi niepokój – za-
wiera w powyższym rozdziale (jakże krótkim 
zresztą…) niezgodne z wiedzą doradcy laktacyj-
nego zalecenia lecznicze: ograniczenie laktacji 
oraz … „leczenie resorpcyjne metodami fizykal-
nymi – ciasne obandażowanie piersi” (!). Autor 
stylem pisania zdaje się zwracać nie do lekarzy,  
a do pacjentek, sugerując wizytę u specjalisty. 
Dla porównania sięgnęłam po nie mniej poważnie 
wyglądające tomisko: „Praktyka ogólna lekarza 
rodzinnego”, tym razem australijskiego autorstwa 
prof. Johna Murtagha, wydanie z 1998 roku. Tu 
już wyodrębniono osobny, spory rozdział (pośród 
całego działu o połogu) pt. „Laktacja i leki”. Po-
dano całkiem wiele zasad postępowania z nowo-
rodkiem sprzyjających karmieniu naturalnemu 
tuż po porodzie (zgodnych z założeniami naszych 
Szpitali Przyjaznych Dziecku), nadto wspomnia-
no o „niedostatecznym wydzielaniu mleka”, 
„problemach z brodawkami sutkowymi podczas 
karmienia piersią”, „zapalenie gruczołu piersio-
wego”, „ropień piersi” oraz tabelę z przeciwska-
zanymi lekami. Ze zdziwieniem przyjęłam zalece-
nie próbowania wyciągania wklęsłych brodawek 
w postaci konkretnych, codziennych ćwiczeń sut-
ków już od 7 miesiąca ciąży. Nadto wątpliwości 
budzi też umieszczenie na liście leków przeciw-
skazanych leków przeciwhistaminowych i anta-
gonistów receptora H2. Co ciekawe, jako najważ-
niejszy czynnik warunkujący karmienie piersią 
podano „układanie dziecka na piersiach”, a dopie-
ro na trzecim „podaż i popyt”.  

Poszłam dalej i przewertowałam moje czaso-
pisma lekarskie. Dla specjalizujących się z medy-
cyny rodzinnej najistotniejszy jest miesięcznik  
„Lekarz Rodzinny” (LR). Mam 59 numerów. Ca-
ły odrębny artykuł na tytułowy temat poświęcono 
tylko w JEDNYM  numerze (październik 2012; 
zaleca się tu suplementację witamin i mikroele-
mentów). Wzmianki znaleźć można w dwóch in-
nych wydaniach (nt. smoczków i zaburzeń przy-
rostu masy ciała).  

Na podstawie własnych doświadczeń mogła-
bym podsumować całość w ten sposób: lekarze 
rodzinni mają mało okazji do zdobycia wiedzy  
o karmieniu piersią, w związku z tym mają małą 
wiedzę i może właśnie dlatego niewiele pacjentek 
i doświadczeń zawodowych. Mamy być może 
bardziej ufają ginekologom lub położnym w po-
radniach laktacyjnych. Z drugiej strony mała do-
stępność do tych specjalistów skłania je przecież 
do wizyty w POZ.  



14 

Lekarz rodzinny ma m.in. dbać o profilakty-
kę. Karmienie piersią niewątpliwie należy do ta-
kiego postępowania (wielowymiarowa, długofa-
lowa ochrona matki i dziecka przed licznymi sta-
nami patologicznymi i chorobami). Wobec szere-
gu istotnych argumentów za karmieniem piersią 
oraz licznych mitów i fałszywych przekonań 
uważam, że lekarz POZ zdecydowanie POWINIEN 
mieć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecz-
nego zachęcenia i motywowania pacjentki do jak 
najdłuższego karmienia piersią oraz zaradzenia 
podstawowym (najczęstszym) problemom zwią-
zanym z techniką karmienia czy sprawami stricte 
chorobowymi. Matka karmiąca nie może czekać 

nawet kilka dni w kolejce do specjalisty, gdyż 
grozi to zanikiem pokarmu, to zaś odcina ją i jej 
dziecko od wszelkich korzyści płynących z daru 
laktacji. Dlatego w mojej ocenie należałoby: 

  
1. wzmocnić działania pro-laktacyjne wśród le-

karzy pierwszego kontaktu;  
2. przeprowadzać okresowe, solidne szkolenia;  
3. publikować częściej stosowne artykuły w cza-

sopismach i rozdziały w podręcznikach;  
4. aktywnie promować naturalne karmienie  

w bezpośrednim kontakcie z pacjentką oraz 
pośrednio poprzez ulotki i plakaty w porad-
niach POZ.  

 

Na świecie średnio jedno dziecko na dzie-
sięć jest wcześniakiem, a 17 listopada – to 
Światowy Dzień Wcześniaka, ważna data dla 
wielu rodziców, których dzieci urodziły się 
wcześniej, niż zaplanowała to natura. W na-
szym Szpitalu co roku przychodzi na świat po-
nad 500 maluchów urodzonych przedwcześnie.  

Tegoroczne obchody zorganizowaliśmy we 
wtorek 15 listopada. Uroczystość Dnia Wcze-
śniaka stała się okazją dla zaprzyjaźnionych  
z nami rodziców wcześniaków, jak i dla samych 
dzieci, do spotkania z lekarzami i z personelem 
Szpitala. Były wspomnienia, dzielenie się do-
świadczeniami w postępowaniu i leczeniu dzieci, 
które w przypadkach wcześniactwa wymagają 
specjalnych działań i wielkiej troski. Dla „osło-
dy” uroczystości Fundacja Wcześniak Rodzice-
Rodzicom ufundowała wielki tort. 

 
Natomiast 17 listopada 2016 r. z okazji  

obchodów Światowego Dnia Wcześniaka, na  
zaproszenie Pierwszej Damy, Pani Agaty 
Kornhauser-Dudy, Kancelaria Prezydenta RP 
we współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobie-
cego i Koalicją dla Wcześniaka zorganizowała 

uroczyste spotkanie dzieci przedwcześnie uro-
dzonych i ich rodziców oraz ekspertów i pra-
cowników banków mleka kobiecego.  

Podczas spotkania, którego tematem przewo-
dnim było „Mleko Mamy jako element terapii ży-
wieniowej wcześniaków”, profesjonaliści i prak-
tycy wymienili się doświadczeniami związanymi 
ze w stosowaniem terapii żywieniowej mlekiem 
kobiecym u wcześniaków oraz zastanawiali się 
nad perspektywą rozwoju sieci banków mleka ko-
biecego w Polsce.  

W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim wzięła 
udział ponad setka gości, w tym Minister Zdro-
wia Konstanty Radziwiłł, Główny Inspektor Sani-
tarny Marek Posobkiewicz, p.o. prezesa NFZ An-
drzej Jacyna oraz konsultanci w dziedzinach neo-
natologii, perinatologii, położnictwa i ginekolo-
gii. Jednak najważniejsze tego dnia były dzieci, 
szczególnie te przedwcześnie urodzone. Starsze  
z nich wystąpiły ze specjalnym koncertem, który 
był dowodem na to, że walka o życie najmniej-
szych może zakończyć się wspaniałym sukcesem.  

Najmłodszych gości serdecznie powitała  
Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda. 
Codziennie rodzą się dzieci, które z różnych powo-
dów przychodzą na świat zbyt wcześnie – mówiła. 
- Kilkakrotnie miałam okazję spotkać się na od-
działach szpitalnych z wcześniakami i ich rodzi-
cami. Są to dla mnie wyjątkowe chwile. Ogromne 
wrażenie robi atmosfera, która panuje na oddzia-
łach, gdzie wraz z rodzicami i lekarzami o życie 
walczą maluszki. To chwile ciszy, wzruszenia, 
szeptem wypowiadanych słów, na głos czytanych 
bajek. Ale przede wszystkim jest to nadzieja i wia-
ra w to, że uda się uratować nowo narodzone ży-
cie.” – powiedziała Pierwsza Dama. 
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Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim od-
były się dwa panele dyskusyjne, które prowadziła 
dziennikarka Dorota Łosiewicz, karmiąca mama. 
W pierwszym wzięli udział: Prezes Fundacji Bank 
Mleka Kobiecego dr Aleksandra Wesołowska, 
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, Dyrektor 
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 
oraz dr Beata Pawlus, Ordynator Oddziału Neo-
natologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. 
Rodziny w Warszawie, członek Rady Naukowej  
Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Uczestnicy Ro-
zmawiali o historii laktariów w Polsce oraz o mo-
żliwościach rozwoju sieci nowoczesnych banków 
mleka kobiecego, a także o sposobach ich funk-
cjonowania w publicznej służbie zdrowia. 

W drugim panelu wzięły udział Honorowe 
Dawczynie - p. Kinga Ziarek i p. Kaja Kojder-
Demska, oraz mgr Zofia Słodkowska - położna, 
certyfikowany Doradca Laktacyjny, koordynator 
pierwszego banku mleka kobiecego w Polsce  
(w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego w War-

szawie), a następnie Regionalnego Banku Mleka 
Kobiecego w Szpitalu im. Świętej Rodziny  
w Warszawie. Panie dzieliły się swoimi doświad-
czeniami i motywacją do współpracy oraz pracy 
w banku mleka. 

Spotkanie podsumowała Prezes Fundacji 
Bank Mleka Kobiecego dr Aleksandra Wesołow-
ska, która mówiła o konieczności nieustannej po-
pularyzacji idei dzielenia się pokarmem, o po-
trzebie docenienia wysiłku Honorowych Daw-
czyń, zauważenia ich trudu, także poprzez wpro-
wadzenie konkretnych udogodnień na poziomie 
organizacji pracy banku jak np. zapewnienie lak-
tatorów na czas współpracy z bankiem, miejsca 
parkingowego, ale także pewnych niefinanso-
wych profitów np. zniżki na transport miejski czy 
ulgi na basen z dzieckiem. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, 
rozmowy toczyły się jeszcze długo w kuluarach, 
gdzie dla mam przygotowano także wygodny ką-
cik do karmienia piersią. 

 

 
 

 
 

 
 

REGIONALNY  BANK  MLEKA 
KOBIECEGO  W  SZPITALU 
SPECJALISTYCZNYM  
IM.  ŚWIĘTEJ  RODZINY  
W  WARSZAWIE  

Bank powstał w styczniu 2015 roku i działa 
pod patronatem Fundacji Bank Mleka Kobiece-
go. Jest jedyną placówką tego typu obsługującą 
region Warszawy i Mazowsza.. Dzięki coraz 
większemu zainteresowaniu klinicystów i nau-
kowców terapeutycznym wpływem mleka natu-
ralnego na zdrowie i życie małych pacjentów,  
z zasobów banku korzysta już 8 szpitali, a w pla-
nach jest nawiązaniu współpracy z kolejnymi.  

Regionalny Bank Mleka Kobiecego został 
stworzony na wzór stacji krwiodawstwa; groma-
dzi pokarm od honorowych dawczyń i przekazuje 
go potrzebującym dzieciom leczonym w mazo-
wieckich szpitalach. Pokarm z banku pomaga po-
wrócić do zdrowia dzieciom hospitalizowanym, 
których mamy z przyczyn losowych nie mogą kar-
mić własnym mlekiem. Bank działa na zasadach 
rekomendowanych przez Europejskie Stowarzy-
szenie Banków Mleka (ang. EMBA)i Fundację 
Bank Mleka Kobiecego. Bank Mleka w Szpitalu 
św. Rodziny, ze względu na swoje centralne po-
łożenie, służy także szkoleniu kadr dla placówek 
powstających w kolejnych miastach Polski.  

Z bankiem mleka na stałe współpracują od-
bierając pokarm dla swoich pacjentów: Instytut 
Matki i Dziecka, Szpital Specjalistyczny św. Zofii 
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CM Żelazna Sp. z o.o., Szpital Kliniczny im. Ks. 
Anny Mazowieckiej, Szpital Bielański im. Ks. J. 
Popiełuszki SPZOZ., Szpital Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego przy Pl. Starynkiewicza, 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, a na-
wet Kliniczny Szpital Wojewódzki w Rzeszowie. 

Zespół banku mleka w Szpitalu im. Świętej 
Rodziny tworzą specjaliści z dziedziny laktacji, 
dietetyki i terapii żywieniowej noworodka oraz 
personel pomocniczy i wolontariusze:  
• dr n. med. Beata Pawlus  –  konsultant medycz-

ny banku, lekarz neonatolog kierujący Od-
działem Neonatologii w Szpitalu św. Rodziny,  

• mgr Zofia Słodkowska – położna, doradca 
laktacyjny,  

• dr n. o zdrowiu Elżbieta Łodykowska – koor-
dynator ds. laktacji, nadzorująca pion lakta-
cyjny w Szpitalu Św. Rodziny,  

• mgr Olga Barbarska – dietetyk, doktorantka 
WUM,  

• oraz dr n. biol. Aleksandra Wesołowska – 
prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego, kie-
rownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad 
Mlekiem Kobiecym i Laktacją.  

Już mija prawie dwa lata funkcjonowania 
placówki. Przez ten czas nawiązano współpracę  
z 66 honorowymi dawczyniami mleka kobiecego, 
zbliżamy się do 5000 butelki pasteryzowanego, 
przebadanego pokarmu z prawie 500 litrów mle-
ka oddanego przez mamy.  

Dawczynie mleka to kobiety w różnej sytua-
cji życiowej, mieszkają w różnych częściach mia-
sta lub jego przedmieściach, niektóre mają już 
kilkoro dzieci, inne po raz pierwszy doświadczają 
radości macierzyństwa, niekiedy same przeszły 
trudności w laktacji, a ich dzieci ogromnie po-
trzebowały drogocennego leku, jakim jest mleko 
mamy. Łączy je troska o zdrowie i życie najbar-
dziej bezbronnych pacjentów. Decydując się na 
oddawanie mleka do banku poświęcają swój czas 
i podejmują trud odciągania pokarmu dla innych 
maluszków. Choć lodówki banku są pełne, to pla-
cówka wciąż zaprasza kolejne mamy, które ze-

chcą wesprzeć swoim mlekiem najbardziej po-
trzebujące dzieci.  

Dawczynie pokarmu zbierają pokarm przez 
dwa tygodnie i w stanie zamrożonym przekazują 
do banku. Tu, rozmrożone mleko poddaje się pa-
steryzacji i badaniu jego składu. Podzielone na 
porcje może już trafić do odbiorców – pacjentów 
Oddziału Neonatologii Szpitala im. Św. Rodziny 
oraz innych szpitali. Większość dawczyń odwiedza 
w domach i odbiera od nich pokarm szpitalna ka-
retka, której kierowca jest ważnym współpracow-
nikiem banku mającym bezpośredni kontakt z ma-
mami, które honorowo dzielą się swoim mlekiem.  

Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Szpita-
lu Specjalistycznym im. Św. Rodziny, wciąż po-
szerza swój zasięg działania i podwyższa stan-
dardy pracy, a także rozszerza swoją działalność 
na polu naukowo-badawczym. W październiku 
2015 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy 
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Szpi-
talem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny oraz 
Fundacją Bank Mleka Kobiecego o powołaniu do 
życia Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mle-
kiem Kobiecym i Laktacją. Pracownia już działa  
i kieruje nią dr n biol. Aleksandra Wesołowska, 
pracownik Zakładu Biochemii WUM, Prezes 
Fundacji Bank Mleka Kobiecego i członek Za-
rządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków 
Mleka, a zespół tworzą doktoranci WUM  
i SGGW. Badania prowadzone w Pracowni mają 
charakter interdyscyplinarny.  

Fundacja Bank Mleka Kobiecego powstała, 
aby promować w środowisku medycznym oraz 
wśród rodziców ideę dzielenia się naturalnym, 
przebadanym pokarmem kobiecym zgodnie z za-
leceniami WHO/UNICEF. Banki mleka kobiece-
go to specjalistyczne placówki, które umożliwiają 
karmienie naturalnym pokarmem dzieci, których 
z przyczyn losowych nie mogą karmić własne 
mamy. Przewodniczącą Rady Naukowej Fundacji 
jest prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Bor-
szewska Kornacka – gorąca entuzjastka idei ban-
ku mleka i orędowniczka zwiększenia dostępu do 
mleka matki najmniejszym pacjentom, prezes 
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. 

 
MOJA  DROGA  DO 
DORADZTWA  LAKTACYJNEGO 
Elżbieta Szkudlarek 
Doradca laktacyjny w Szpitalu Wielospecjali-
stycznym MEDEOR Plus w Łodzi 

Wszystko się zaczęło mniej więcej 4 lata te-
mu. Pracowałam wówczas w jednym z łódzkich 
szpitali klinicznych jako rezydent na oddziale 
neonatologii i intensywnej terapii noworodka. 
Opiekując się na co dzień noworodkami i ich 

matkami obserwowałam, że wiele kobiet ma duże 
trudności z „gładkim” wejściem w macierzyń-
stwo i to z wielu różnych powodów. Nie każda 
mama ma tak zwany instynkt macierzyński, nie 
każda ma wsparcie w najbliższej rodzinie, nie 
każda posiada jakąkolwiek wiedzę na temat opie-
ki nad noworodkiem. Często, szczególnie w przy-
padku narodzin dziecka chorego czy wcześniaka, 
ta radosna chwila jest zakłócona lękiem o zdro-
wie dziecka i bezradnością wobec zaistniałej sy-
tuacji. Czasami kobiety rodzą swoje dzieci dość 
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późno, mają problemy zdrowotne, mają „złą” 
przeszłość położniczą, dłużej dochodzą do siebie 
po tak wciąż częstych dziś nie zawsze uzasadnio-
nych cięciach cesarskich, i tak dalej, i tak dalej…. 
Jednym słowem pierwsze dni po porodzie są nie-
kiedy bardzo trudne, również w zakresie karmie-
nia piersią.  Jeśli dodatkowo dołożymy do tego 
szereg potencjalnych problemów „ze strony dzie-
cka”, które mogą zakłócać prawidłowy  przebieg 
laktacji, np. wcześniactwo, zbyt mała aktywność 
dziecka, słabe ssanie,  trudności z uchwyceniem 
piersi, skrócone wędzidełko podjęzykowe, obni-
żone napięcie mięśniowe i inne, to okazuje się, że 
to co naturalne wcale nie jest takie proste. Nie 
ułatwiał sprawy też fakt, że wówczas w szpitalu 
nie było możliwości, aby matki po cięciach cesar-
skich przebywały razem z dziećmi przez cały 
czas, no i oczywiście te dzieci były od pierw-
szych chwil dokarmiane sztuczną mieszanką.  

Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego to 
wszystko jest takie skomplikowane. Dlaczego to, 
co wydaje się naturalne, w dzisiejszym świecie 
nie jest ani naturalne, ani proste.  

Starałam się pomagać matkom na oddziale 
tak, jak potrafiłam, ale zrozumiałam, że jeśli chcę 
to robić dobrze powinnam nabyć stosowną naj-
nowszą wiedzę na temat laktacji. Ukończyłam 
szkolenie podyplomowe  „Problemy w laktacji”, 
które organizuje Centrum Nauki o Laktacji  
w Warszawie. Trzy trzydniowe sesje, zajęcia teo-
retyczne i praktyczne, test i egzamin pod okiem 
doświadczonych doradców laktacyjnych, no i cer-
tyfikat miałam w kieszeni. Najbardziej zaskoczy-
ło mnie, jak wiele czynników może mieć wpływ 
na przebieg laktacji i jak ważne jest, aby perso-
nel, opiekujący się pacjentkami po porodzie po-
siadał choć minimalną wiedzę na ten temat. Naj-
ważniejszą refleksją było, że każda mama i dziecko 
potrzebują indywidualnego podejścia, rozmowy  
i czasu.., którego, jak wiemy, bardzo brakuje. 

Z czasem też odkryłam w sobie pragnienie, 
aby zajmować się zawodowo tylko poradnictwem 

laktacyjnym, wspieraniem matek w trudach ma-
cierzyństwa i promocją karmienia naturalnego. 
Z tego i innych powodów postanowiłam zrezyg-
nować z dalszego odbywania specjalizacji z neo-
natologii. Chciałam być uczciwa wobec małych 
pacjentów (nie nadaję się do pracy na intensyw-
nej terapii), moich własnych dzieci (nie chciałam 
być matką na pół etatu) oraz siebie samej. 

Wierzyłam, że znajdzie się dla mnie czas  
i miejsce. Bardzo chciałam znaleźć pracę jako 
doradca laktacyjny, żeby pracować na oddziale 
położniczym i w poradni laktacyjnej i zapewniać 
matkom ciągłość opieki laktacyjnej. I znalazłam! 
Już z perspektywy czasu widzę, że wykształcenie 
medyczne, doświadczenia własnego macierzyń-
stwa oraz doświadczenie kilku lat pracy na od-
dziale neonatologii i intensywnej terapii nowo-
rodka jest dla mnie dużym ułatwieniem i pomocą.  

Nauka o laktacji ludzkiej niesłychanie inten-
sywnie rozwinęła się w ostatnich kilkunastu la-
tach. Warto, abyśmy wszyscy, którzy mamy do 
czynienia z matką po porodzie, o tym wiedzieli. 
Nie jest bez znaczenia, czym karmi się niemowlę, 
ma to zasadniczy wpływ na jego rozwój, zdrowie  
i całe życie. Problemy z karmieniem po porodzie są 
różne i są wpisane z życie każdej matki karmią-
cej. Jeśli otoczymy te kobiety opieką i wspar-
ciem, będziemy przekazywali spójną aktualną 
wiedzę podstawową i zapewnimy specjalistyczną 
opiekę laktacyjną, to więcej mam będzie karmić  
z powodzeniem swoje dzieci. Myślę, że poprawa 
opieki w zakresie laktacji i wspierania karmienia 
naturalnego nie jest łatwa, gdyż należałoby 
wprowadzić zmiany na każdym szczeblu opieki 
medycznej - w sposobie kształcenia lekarzy, po-
łożnych i pielęgniarek; wprowadzić refundację 
przez NFZ porad laktacyjnych, a nie mieszanek; 
ograniczyć wpływ producentów żywności zastęp-
czej dla niemowląt i małych dzieci. Trudne, ale 
możliwe i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.  

 
 

 
Pierwszy serwis internetowy  
w całości poświęcony sytuacji  
dzieci w Polsce   
www.dzieciwpolsce.pl 

Stowarzyszenie UNICEF Polska uruchomiło 
serwis internetowy w całości poświęcony sytuacji 
dzieci w naszym kraju. 

Jest to pierwszy tego typu serwis w Polsce, 
gdzie w jednym miejscu znajdują się dane, 
wskaźniki analizy dotyczące różnych obszarów 
życia dziecka. Skierowany jest on przede wszyst-
kim do ekspertów, instytucji naukowych, organi-
zacji pozarządowych, jak również do wszystkich, 
którzy poszukują kompleksowych lub wybiór-
czych informacji dotyczących dzieci w Polsce.  

Informacje zawarte w serwisie pogrupowane 
zostały według następujących obszarów tema-
tycznych: demografia, edukacja, zdrowie, rodzi-
na, piecza zastępcza, przemoc, wypadki, ubóst-
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