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Nie umiem być srebrnym aniołem   - 

     ni gorejącym krzewem - 

     Tyle Zmartwychwstań już przeszło - 

     a serce mam byle jakie. 

     

     Tyle procesji z dzwonkami - 

     tyle już alleluja - 

     a moja świętość dziurawa 

     na ćwiartce włoska się buja. 

           
Jan Twardowski 

           
 
 

 
 
 
 
Drogie Koleżanki! 
Zapewne jesteście zabiegane, zmęczone i zapracowane. Chcę zaproponowad chwilkę odpoczynku, 
zadumy, zatrzymania się w biegu. Mam nadzieję, że te kilka powyższych wersów skieruje Wasze myśli ku 
radości Zmartwychwstania, ku radości odradzania się wszelkiego życia. Żeby te kilka świątecznych dni, 
spędzonych w gronie najbliższych przyniosło odpoczynek i możliwośd cieszenia się sobą.   
A po wspaniale przeżytych Świętach zapraszam do lektury BIULETUNU. 
 
 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 
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Streszczenie 

 

Znaczenie krótkiego wędzidełka języka jako jednej z przyczyn trudności w karmieniu piersią było 

tematem kontrowersyjnym w ostatnich dwustu latach. Autor przedstawia dawne poglądy w Polsce na ten 

temat, omawia anatomiczne i fizjologiczne aspekty ssania piersi przez noworodka, analizuje celowość 

i wskazania do wykonania frenotomii, a także podaje opis wykonania frenotomii w warunkach oddziału 

noworodkowego i poradni neonatologicznej.   

 

Słowa kluczowe: wędzidełko języka krótkie, podcięcie wędzidełka języka, karmienie piersią 

 

 

Wędzidełko języka jest fałdem tkankowym zbudowanym z włókien sprężystych, tworzących rodzaj 

ścięgna i pokrytych błoną śluzową, łączącym linię środkową dolnej powierzchni języka z linią środkową 

dna jamy ustnej. Budowa tego fałdu jest indywidualnie zróżnicowana w trzech wymiarach, a różnice 

dotyczą przede wszystkim długości przyczepów na dolnej powierzchni języka i wzdłuż linii środkowej 

dna jamy ustnej oraz wysokości samego fałdu, mierzonych zwykle podczas maksymalnego wysunięcia 

języka ku górze i przodowi. Grubość wędzidełka też jest bardzo zróżnicowana – od najczęściej 

występującego wędzidełka w formie cienkiej i przejrzystej błony do wędzidełka mięsistego o grubości do 

około 1,5 mm przy brzegu fałdu. W pewnych przypadkach, budowa wędzidełka języka jest tego typu, że 

w stopniu istotnym ogranicza ruchomość języka, a szczególnie ruchów ku przodowi i ku górze. Stan ten 

współcześnie określa się polskim mianem krótkiego wędzidełka języka (anchyloglossia).  

 

W dawnych czasach, tak jak i obecnie, różnie oceniano znaczenie budowy wędzidełka języka 

u noworodka dla efektywnego mechanizmu ssania piersi. Należy sądzić, że przez wieki powszechnie 

uznawano za Galenem konieczność „podcięcia” wędzidełka języka [1]. W Polsce, z kwestionowaniem 

Galenowego zalecenia dla położnej przerywania wędzidełka języka za pomocą paznokcia spotykamy się 

w podręczniku sztuki babienia z końca XVIII wieku [2]. Tak zwane „przyrośnienie” i „przyrośnięcie 

języka” omawiano w XIX wieku i do lat 20-tych XX wieku – w podręcznikach akuszerii [3,4,5] i chorób 

dzieci [6,7] oraz poradnikach dla matek [8,9,10]. Na ogół, teksty poświęcone tam „przyrośniętemu 

językowi” są lakoniczne i fragmentaryczne, ale mimo to – w dzisiejszej ocenie – najczęściej 

merytorycznie poprawne (zobacz opis „nieruchawości języka”  z pierwszego polskiego podręcznika 

pediatrii autorstwa Jakuba Szymkiewicza [6] - w ramce). Autorzy stwierdzają zwykle potrzebę podcięcia 

krótkiego wędzidełka w celu uwolnienia „przyrośniętego” języka, z powodu stwierdzanych trudności 

w ssaniu, a czasami także w celu zapobiegania zaburzeniom mowy. Wśród autorów polskich i obcych 
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panowała też wówczas zgoda, że podcięcia wędzidełka języka powinien dokonać lekarz lub felczer, gdyż, 

jak argumentowano, nieumiejętne wykonanie może spowodować nawet skutek śmiertelny 

z wykrwawienia. Najbardziej obszerny opis „przyrośnięcia języka”, innych wad języka i postępowania 

zabiegowego jest zawarty w polskim wydaniu w 1876 r. podręcznika chorób dzieci napisanego przez 

Andreasa von Hüttenbrennera, profesora pediatrii w Wiedniu (nieznanemu tłumaczowi należy chyba 

przypisać pewne niekonsekwencje w tekście, [7] ). Autor ten, jako jeden z pierwszych, krytycznie ocenia 

ówczesny termin – przyrośnięcie języka – używany w sytuacji ograniczenia ruchomości języka wskutek 

krótkiego wędzidełka języka. Wskazaniem do podcięcia wędzidełka jest według niego ograniczenie 

wysuwania końca języka – „ gdy wywieszony koniec języka nie dosięga brzegu warg i z trudnością 

dotyka brzegu szczęki”.  Prawdopodobnie z powodu powszechnego wykonywania podcięcia wędzidełka 

języka oraz braku powikłań, w piśmiennictwie lat międzywojennych i do lat 50-tych XX wieku albo 

ignorowano problem [11], albo całkowicie negowano wskazania do podcięcia wędzidełka [12,13,14,15]. 

Problem krótkiego wędzidełka języka jakby zniknął w 2-ej połowie XX wieku, bo podręczniki pediatrii i 

laryngologii pediatrycznej wydane w tym czasie zupełnie nie podejmują tego tematu. Prawdopodobną 

przyczyną było upowszechnienie karmienia sztucznego w tym czasie; krótkie wędzidełko języka na ogół 

nie jest bowiem przyczyną trudności w karmieniu butelką ze smoczkiem. 

  

 

Nieruchawość ięzyka (Ancyloglossum) 

  Charakter. Nieruchawość ięzyka z krótkości wędzidełka językowego lub nienaturalnych 

więzów pochodząca.  

  Rozpoznanie. Dziecię nie ssie, chociaż mu brodawka piersi lub palec będzie w usta 

włożony. Koniec ięzyka głęboko w jamce podjęzykowej leży, ani palca pod ięzyk włożyć, 

ani go podnieść w górę nie można. Wady samego ięzyka najlepiej się poznawaią, gdy 

dziecię płacze, co łatwo dokazać można, nos mu ściskaiąc palcami, pokaże się wtedy 

wędzidełko bardzo krótkie, niekiedy do końca ięzyka dochodzące. Czasem ono iest w 

stanie naturalnym, lecz włókna i błony nienaturalnie wyrastaią, które się od boków ięzyka 

do dziąseł rozciągaiąc, ruchowi onego przeszkadzaią. Po rozcięciu takowych włókien 

dziecię natychmiast ssać poczyna. 

  Rokowanie. W tysiącu nowonarodzonych ledwo się iedno z tą choroba wyrodziło, dla 

przeszkody w ssania może bydź śmiertelną, ieżeli się operacya nie zrobi. 

  Leczenie. Koniec wędzidełka, nożycami wygiętymi ku powierzchni, maiącemi końce 

tępe, by w czasie operacji nie ranić arterii podięzykowey (ranina) nieco przeciąć należy: 

więzy zaś nienaturalne po bokach znayduiące się zupełnie porozcinać. Oczyszcza się ze 

krwi gęba wodą z octem, i leczy się bez dalszey pomocy sztuki. 

 

    Szymkiewicz Jakób „Nauka o chorobach dzieci”,  

    Wilno, nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1810, str. 381-382 

 

 

Od lat 80-tych XX wieku obserwuje się ciągłe zwiększanie częstości karmienia piersią w Polsce, co jest 

wynikiem zwiększonej motywacji do karmienia piersią u polskich matek w rezultacie programów 

upowszechniania karmienia piersią. W dobrej sytuacji wzrastającej motywacji matek do karmienia 

piersią, coraz częściej rozpoznaje się krótkie wędzidełko języka jako przyczynę trudności w karmieniu 

piersią w pierwszych dniach po urodzeniu. W polskim piśmiennictwie pediatrycznym, Mikiel-Kostyra 

i Rybak wymieniają krótkie wędzidełko języka jako jeden z czynników prowadzących do niedostatecznej 

podaży mleka [16]. Zwiększoną świadomość znaczenia krótkiego wędzidełka języka jako jednej 

z przyczyn prowadzącej do wczesnego wprowadzenia karmienia sztucznego można było stwierdzić na 

podstawie piśmiennictwa w zagranicznych czasopismach pediatrycznych w ostatnich kilkunastu latach 

[17,18,19,20,21,22]. Jednak tak jak i w dawnych czasach, tak i współcześnie kontrowersje dotyczą 



Biuletyn RMKL 1/2010                                                                                            Strona | 4  

 

częstości krótkiego wędzidełka języka jako przyczyny trudności w ssaniu piersi i zaburzeń mowy, czyli 

wskazań do podcięcia wędzidełka języka, a także kto, kiedy i w jaki sposób powinien dokonać tego 

zabiegu.  

 

Różne opinie są na ogół formułowane przez lekarzy różnych specjalności [21], a nawet różnych 

podspecjalności [23], co można tłumaczyć różnym doświadczeniem w następstwie zawodowych 

uwarunkowań. Poza wczesnym okresem noworodkowym, w okresie niemowlęcym nie podcięte krótkie 

wędzidełko języka nie prowadzi do żadnych nieprawidłowych objawów, wobec czego laryngolodzy 

i chirurdzy dziecięcy oglądają zwykle dziecko z potencjalnym problemem w przyszłości – zaburzeń 

mowy, najczęściej sygnalizowanym przez obawy rodziców. Szeroki zakres normy w ocenie budowy 

języka i wędzidełka języka, pewne trudności w ocenie ruchomości języka, brak ostrych wskazań do 

wykonania zabiegu podcięcia i brak natychmiastowego efektu podcięcia, wszystko to razem powoduje, że 

waga problemu krótkiego wędzidełka języka dla lekarzy tych specjalności wydaje się być niewielka 

[21,23]. Takiego nastawienia nie może zmienić stosunkowo mało udokumentowana w piśmiennictwie 

zależność wystąpienia zaburzeń mowy od krótkiego wędzidełka języka i przyjętych wskazań do jego 

podcięcia.  

 

Natomiast dla neonatologów, dla których karmienie piersią jest przecież jednym z podstawowych celów 

opieki nad noworodkiem, problem krótkiego wędzidełka języka jest bardziej istotny. Wszelkie trudności 

w ssaniu piersi w pierwszych dniach po urodzeniu zmuszają do szybkiego znalezienia przyczyny; 

zrozumiałe jest więc, że uwaga neonatologa kieruje się wtedy na widoczne przyczyny organiczne, takie 

jak krótkie wędzidełko języka, zanim rozważy możliwe zaburzenia czynnościowe w rezultacie, na 

przykład, wadliwej techniki przystawiania do piersi. Ponadto, bezpośrednio widoczny, a także 

udokumentowany w piśmiennictwie, pozytywny efekt podcięcia wędzidełka języka – poprawa ssania 

piersi – staje się zachętą do kontynuacji przyjętego postępowania. Z natury rzeczy, problem krótkiego 

wędzidełka języka jeszcze bardziej interesuje konsultantów laktacyjnych. W badaniu Messner i Lalakea, 

69% konsultantów laktacyjnych uważało, że krótkie wędzidełko języka jest często związane 

z trudnościami w karmieniu, a tylko 1% pediatrów podzielało tę opinię [21]. 

 

MECHANIKA SSANIA PIERSI 

 

Podczas aktu karmienia piersią noworodek wykonuje złożone, rytmiczne ruchy ssania posługując się 

mięśniami ust, policzkowymi, żwaczami, mięśniami języka, dna jamy ustnej, gardzieli, gardła 

środkowego i podniebienia miękkiego. Precyzyjna i w pełni dojrzała koordynacja tych ruchów około 60 

mięśni z równie złożonymi ruchami połykania i oddychania w systemie czasowym 1:1:1 u noworodków 

donoszonych, a obserwowana nawet już u wcześniaków urodzonych w 34 tygodniu ciąży, jest wyjątkowa 

przy porównaniu z pozostałymi czynnościami ruchowymi w tych okresach rozwoju. Uzyskanie mleka 

podczas karmienia zależy od rytmicznego uciskania zatok mlecznych, znajdujących się pod otoczką, 

przez wyrostki zębodołowe szczęki górnej oraz język, który jednocześnie wykonuje masujący ruch od 

przodu ku tyłowi, z wysunięciem końca języka ponad wyrostki zębodołowe żuchwy i z powrotem ku 

szczytowi głęboko wciągniętej brodawki sutkowej i podniebieniu twardemu. Ten mechanizm dojenia jest 

wspomagany przez rytmiczne wytworzenie próżni w jamie ustnej karmionego dziecka, co ułatwia 

utrzymanie brodawki sutkowej z otoczką w odpowiedniej pozycji w jamie ustnej względem narządu 

dojącego – szczęki górnej, podniebienia twardego i ruchomego języka. Dodatkowo, niezależnym od 

dziecka, ale bardzo ważnym procesem dla uzyskania przez dziecko odpowiedniej ilości pokarmu podczas 

karmienia, jest cykliczny odruch wyrzucania mleka pod wpływem oksytocyny (milk-ejection reflex). 

Rozważając tę całą piękną złożoność podstawowych mechanizmów, które prowadzą do  uzyskania mleka 

podczas aktu karmienia, należy jeszcze uwzględnić indywidualne różnice w budowie anatomicznej jamy 

ustnej i sprawności funkcjonalnej u karmionych dzieci oraz w budowie sutków matek. Indywidualne 

różnice w zasadniczy sposób mogą bowiem wpływać na te podstawowe mechanizmy. Czasami wpływ 
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ten może być na tyle znaczący, że przekroczy zdolności adaptacyjne u dziecka, czego rezultatem będzie 

odrzucenie piersi i przejście na karmienie sztuczne. Zrozumiałe są więc takie sytuacje, gdy noworodek 

z rozszczepem podniebienia, uniemożliwiającym wytwarzanie próżni w jamie ustnej, jest z powodzeniem 

karmiony piersią; a także i takie, gdy noworodek z krótkim wędzidełkiem języka, uniemożliwiającym 

wysunięcie języka do przedsionka jamy ustnej, nie chce zassać brodawki sutkowej z otoczką do głębi 

jamy ustnej, ale bez problemu uzyskuje pokarm ze smoczka butelki.             

 

UZASADNIENIE CELOWOŚCI WYKONANIA PODCIĘCIA WĘDZIDEŁKA JĘZYKA 

 

Celowość wykonania podcięcia krótkiego wędzidełka języka jest oczywista w pewnych sytuacjach 

klinicznych dla każdego konsultanta laktacyjnego. Praktyka kliniczna dostarcza jednak wiele sytuacji, 

gdy ta celowość nie jest już tak oczywista i nie dla każdego lekarza, jednakże świadomość braku 

ujemnych skutków podcięcia może prowadzić także i w tych przypadkach do interwencji, czasami 

niepotrzebnej. Granica, gdzie zaczyna się nadużycie procedury, jest trudna do wyznaczenia we wszelkich 

interwencjach diagnostycznych i leczniczych, a praktycznie niemożliwa w przypadku postępowania 

z krótkim wędzidełkiem języka u noworodka.  

    

Przeprowadzenie randomizowanych badań, według zasad EBM, celowości podcięcia wędzidełka języka 

we wczesnym okresie noworodkowym jest niemożliwe z powodów praktycznych i etycznych. Nie jest 

przecież możliwe utajenie przed matką rozpoznania krótkiego wędzidełka języka, ewentualnej 

interwencji, celu interwencji i oczekiwań, co do rezultatów zabiegu lub jego zaniechania. Problemami są 

także: dojście do jednolitej oceny danego wędzidełka języka przez osoby oceniające, specyficzna 

i zmienna sytuacja początków laktacji i karmienia piersią w pierwszych dniach po porodzie, obiektywny 

pomiar poprawy ssania piersi i ustąpienia dolegliwości u matki. Jak podkreślają Hall i Renfrew [19], jeśli 

podcięcia wędzidełka dokona się wcześnie, to poprawa ssania piersi może być niesłusznie przypisana 

podcięciu, gdyż przecież sprawność ssania z reguły poprawia się w ciągu pierwszych dni karmienia 

piersią. Natomiast, jeśli podcięcia wędzidełka dokona się później, to ryzykuje się sztuczne karmienie 

dziecka oraz wystąpienie zranień i bólu brodawek sutkowych, a także zniechęcenie matki do karmienia 

piersią.  

 

Nie jest więc zaskakujące, że przegląd piśmiennictwa na temat wpływu krótkiego wędzidełka języka na 

karmienie piersią dostarcza stosunkowo niewiele dowodów celowości podcięcia. W randomizowanym 

badaniu Hogan i wsp., 27 niemowląt z grupy 28 poddanych frenotomii poprawiło ssanie , natomiast 

poprawa nastąpiła tylko u 1 niemowlęcia z grupy 29, u których nie wykonano frenotomii [20]. Badanie 

Ballarda i wsp. dotyczyło 123 noworodków, u których wykonano frenotomię w pierwszych 2 dobach po 

urodzeniu [17]. U wszystkich tych noworodków stwierdzano poprawę zdolności przystawienia się do 

piersi, a u ich matek poprawę na skali bólu doświadczanego podczas karmienia piersią. Do tego badania 

odnoszą się jednak powyżej opisane zastrzeżenia Hall i Renfrew [19]. Griffiths opisał wyniki prostego 

podcięcia wędzidełka języka u 215 niemowląt młodszych niż 3 miesiące, o średnim wieku od 0 do 19 dni 

[18]. Przed podcięciem 88% niemowląt miało trudności z uchwyceniem piersi w sposób odpowiedni dla 

uzyskania mleka (latching-on), a 77% matek doświadczyło urazu brodawek sutkowych. Osiemdziesiąt 

procent matek, pytanych 24 godziny od zabiegu, podało wyraźną poprawę jakości ssania piersi przez 

dziecko. Dla 19% matek, karmienia się nie zmieniły, a 2 matki podały nasilenie trudności w karmieniu 

piersią.  

 

CZĘSTOŚĆ PROBLEMU 

 

W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu z powodu krótkiego wędzidełka języka, jako prawdopodobnej 

przyczyny trudności w ssaniu piersi, do zabiegu podcięcia wędzidełka w latach 2004 – 2006 

zakwalifikowano 0,9% noworodków w stosunku płci M:F = 2,2:1 (dane własne). W piśmiennictwie 
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obcym, występowanie funkcjonalnie istotnego krótkiego wędzidełka języka (tongue tie) najczęściej 

określano w granicach 3-4%, z przewagą chłopców w stosunku 1,5:1 do 2,6:1 [19].   

 

WSKAZANIA DO PODCIĘCIA WĘDZIDEŁKA JĘZYKA 

 

Dokonując oceny wskazań do podcięcia wędzidełka języka we wczesnym okresie noworodkowym należy 

zawsze pamiętać, że zgłaszane przez matkę trudności w karmieniu piersią, jak bolesność i urazy 

brodawek sutkowych lub trudności w prawidłowym przystawieniu się noworodka, mogą mieć inne 

przyczyny poza wadliwym mechanizmem ssania piersi wskutek krótkiego wędzidełka języka. 

U badającej osoby (lekarza, położnej, konsultanta laktacyjnego) wymagana jest więc dobra znajomość 

fizjologii laktacji i karmienia piersią, która podczas badania sutków matki, jamy ustnej dziecka 

i obserwacji próby karmienia piersią pozwoli na szybkie wychwycenie ewentualnych błędów w technice 

przystawiania do piersi lub następstw dokarmiania przez smoczek butelki i podawania smoczka 

uspokajacza.   

 

Do oceny nieodzowna jest obserwacja ruchów języka noworodka podczas szukania brodawki, płaczu oraz 

próby wciągnięcia do jamy ustnej i następnie ssania naszego palca, skierowanego opuszką ku 

podniebieniu. Badający powinien ustalić, czy język noworodka ma ograniczone ruchy, jakby będąc „na 

uwięzi”, i czy jest zdolny wysunąć się poza wyrostki zębodołowe żuchwy. Takie badanie sprawności 

ruchowej języka jest decydujące w ocenie wskazań do podcięcia wędzidełka języka.  

 

Mniejsze znaczenie ma sam wygląd wędzidełka. Większych trudności w karmieniu można się 

spodziewać w przypadku wędzidełka w formie dłuższego pasma tkankowego zaczynającego się blisko 

końca języka, a zwłaszcza wtedy, gdy to pasmo jest grubsze i nie prześwitujące. Podczas próby 

wysuwania języka ku przodowi, symptomatyczne jest ułożenie przedniego brzegu języka w formie serca, 

a nawet wyraźne, funkcjonalne rozdwojenie języka wskutek przytrzymania końca języka przez 

wędzidełko. Cienkie, błoniaste wędzidełka z biegiem czasu rozciągają się i tracą cechy „postronka” 

języka, co jednakże nie powinno wpływać na decyzję dotyczącą podcięcia, gdy celem podcięcia jest 

natychmiastowa poprawa ssania piersi.    

 

W przypadku kolejnego dziecka w rodzinie, często można dowiedzieć się od matki o podobnych 

problemach u poprzednich dzieci lub innych członków rodziny (
5
). Informacja o rodzinnym 

występowaniu funkcjonalnie istotnego krótkiego wędzidełka języka może mieć znaczenie przy 

podejmowaniu decyzji o podcięciu wędzidełka. 

 

 

PODCIĘCIE KRÓTKIEGO WĘDZIDEŁKA JĘZYKA 

 

Krótkie wędzidełko języka, w zależności od swojej budowy, może wymagać prostego przecięcia, czyli 

frenotomii (s. frenulotomii), bardziej złożonego zabiegu wycięcia, czyli frenektomii (s. frenulektomii) 

lub, u starszych dzieci, frenuloplastyki. W warunkach oddziału noworodkowego/ niemowlęcego 

z pewnością jest uzasadnione wykonywanie frenotomii, nazywanej podcięciem wędzidełka języka 

w polskim tradycyjnym mianownictwie. Natomiast frenektomia powinna być wykonana przez 

laryngologa, dentystę lub chirurga, którzy dysponują odpowiednim instrumentarium w warunkach 

ambulatoryjnych. 

 

Nie ma wątpliwości, że proste podcięcie wędzidełka błoniastego lub cienkiego wędzidełka śluzowego 

może być wykonane w oddziale noworodkowym. Natomiast wędzidełko o grubości większej niż 1,5 - 2 

mm raczej powinno być podcięte w warunkach odpowiednio wyposażonej poradni. Dość często stwierdza 

się wędzidełko, które w części przedniej jest błoniaste lub cienkie i które staje się coraz grubsze 
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w kierunku podstawy języka. Podcięcia powinno się wówczas dokonać z wyczuciem co do długości 

nacięcia, bez naruszenia grubszej, dobrze unaczynionej tkanki u podstawy języka, a zwłaszcza czasami 

stwierdzanych zaczątków mięska podjęzykowego. Nawet tylko częściowe podcięcie może doprowadzić 

do ustąpienia problemów z karmieniem, a dalsza ocena potrzeby docięcia lub wycięcia pozostałej części 

wędzidełka należy do specjalisty dysponującego odpowiednim doświadczeniem i instrumentami. 

Praktykowanych metod wykonania frenotomii i frenektomii jest wiele i z użyciem różnych technik. 

Z piśmiennictwa wynika, że zabieg frenotomii u noworodków wykonuje się zwykle, ale nie zawsze, bez 

znieczulenia, natomiast u starszych dzieci stosuje się znieczulenie [17,19,24]. Metoda, którą stosuje autor 

niniejszego opracowania, została podana poniżej i jest to metoda z zastosowaniem miejscowego 

znieczulenia powierzchniowego. 

 

Do zabiegu podcięcia wędzidełka w oddziale noworodkowym potrzebne są następujące instrumenty, 

materiały medyczne i leki: 

- małe nożyczki chirurgiczne rozcinające, proste, z tępym końcem na jednym ostrzu, lub nożyk 

chirurgiczny 1x użytku, w opakowaniu jałowym, bez rękojeści, 

- małe kleszczyki hemostatyczne, półokrągle zagięte, (np. Halstead/Mosquito, Pean), 

- 2% Lignocainum w ampułce, 

- mały kwacz, 

- gaza opatrunkowa, jałowa, w małym opakowaniu. 

 

 

Spowiniętego noworodka należy ułożyć na wznak na stole zabiegowym, bokiem do przeprowadzającego 

zabieg i z głową w lewą stronę względem operatora (jeśli jest on praworęczny). Głowa dziecka jest 

ustalona przez ręce asystującej osoby w pozycji nieco odchylonej ku tyłowi. Asystent może otworzyć 

dziecku usta przez naciśnięcie bródki swoim kciukiem.  Mały kwacz nasączamy 2% lignokainą i po 

otwarciu ust dziecka przytrzymujemy po obu stronach wędzidełka przez około 30 sekund (po 15 sekund). 

Po 1 - 2 minutach asystująca osoba odchyla główkę dziecka nieco ku tyłowi i otwiera usta dziecka 

naciskając kciukiem na bródkę. Przed nacięciem należy delikatnie ustalić język w pozycji ku 

podniebieniu za pomocą lekko rozchylonych zagiętych kleszczyków. W tym celu, operujący 

(praworęczny) trzyma w lewej dłoni otwarte kleszczyki, zagięte pod językiem tak, aby ramiona 

kleszczyków były po obu bokach wędzidełka i wędzidełko napinały. Napięte wędzidełko można przeciąć 

za pomocą wyjałowionych krótkich prostych nożyczek lub jałowym nożykiem chirurgicznym. Po 

podcięciu dziecko należy trzymać w pozycji pół-pionowej lub pionowej. Krwawienie jest zwykle 

minimalne, zwłaszcza z przeciętego wędzidełka błoniastego, i powinno ulec zahamowaniu w ciągu 3 - 5 

minut. Sączącą krew usuwa się za pomocą jałowej gazy opatrunkowej. Po ustąpieniu krwawienia dziecko 

może być przystawione do piersi. Zaleca się, aby po frenotomii wykonanej ambulatoryjnie, matka 

z dzieckiem pozostała w poradni przez 30 minut i aby w tym czasie niemowlę było przystawione do 

piersi [24]. Podczas pierwszych kilku dni po zabiegu, w miejscu rany podcięcia można stwierdzić 

białawy nalot, nie wymagający interwencji leczniczej. 

 

Podcięcie wędzidełka języka jest bezpiecznym zabiegiem, a powikłania po tym zabiegu występują bardzo 

rzadko [17,18,19,21,24]. W dawnych czasach najbardziej obawiano się nadmiernego krwawienia, do 

którego teoretycznie mogło dojść podczas nieumiejętnie wykonanego zabiegu wskutek uszkodzenia 

tętnicy głębokiej języka. Tętnica ta zaopatruje trzon języka, przebiega jednak w bezpiecznej odległości od 

wędzidełka. W kwestionariuszowym badaniu, przeprowadzonym przez Messner i Lalakea, postępowania 

w przypadkach krótkiego wędzidełka języka u dzieci, większość respondentów nigdy nie obserwowała 

powikłania wtórnego do frenotomii lub frenektomii/frenuloplastyki [21]. Nadmierne krwawienie 

obserwowało 3% otolaryngologów i 8% pediatrów. Natomiast 14% otolaryngologów obserwowało 

wtórne ograniczenie ruchomości języka (anchyloglossia) wskutek bliznowacenia po zabiegu; znacząca 

liczba tych respondentów stwierdzała, że to ograniczenie było mniejszego stopnia niż pierwotnie. Należy 
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zauważyć, że nie ma doniesień o takim powikłaniu po frenotomii wykonanej u noworodków. Zakażenie 

i zwiększenie trudności w karmieniu obserwowało mniej niż 1% wszystkich respondentów. Wykonanie 

docięcia wędzidełka języka nie zawsze należy uważać za powikłanie, gdyż frenotomia może być 

z zamierzenia wykonana w stopniu ograniczonym z powodu określonych cech budowy wędzidełka. 

W ciągu pięciu lat wykonywania podcięcia krótkiego wędzidełka języka w Oddziale Noworodkowym 

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu nie stwierdzono żadnego powikłania zabiegu (dane własne).  

 

 

PIŚMIENNICTWO: 

 

1. Mercuriale G.,„De morbis puerorum tractus”, Wenecja, 1583, oprac. przez: Chrościejowski J.H.; 

wg: Fritz J. „Z dziejów pediatrji XVI wieku, nakładem „Archiwum Historji i Filozofji 

Medycyny”, Poznań, 1924, str. 17-18 

 

2. Steidele R. J., „O sztuce babienia czyli dzieci odbierania”, Lwów, 1786, str. 393 

 

3. Moszyński J. A., „Pierwsze zasady sztuki położniczej”, Wilno, nakładem Księgarni p.f. Rubena 

Rafałowicza, 1855, str. 248 

 

4. Nauka Położnicza dla Akuszerek Państwa Pruskiego, wydana z polecenia Ministra spraw 

duchowych, oświecenia i lekarskich, Drukarnia nadworna W. Deckera i Sp., Poznań, 1879, § 

384, str. 268. 

 

5. Orkisz J., „Nowy poradnik lekarski”, nakładem Gustawa Sennewalda, Warszawa, 1835, t. I, str. 

162 

 

6. Szymkiewicz J., „Nauka o chorobach dzieci”, Wilno, nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 

1810, str. 381-382 

 

7. Hüttenbrenner von A., „Wykład chorób dzieci”, w Drukarni Gazety Lekarskiej, Warszawa, 

1876, str. 78-80 

 

8. Malcz W., „Rady dla matek”, Warszawa, 1834, str. 63 

 

9. Paulizki F. K., „Medycyna dla ludu wieyskiego …”, tłum. z niem. Walenty Szacfaier, Drukarnia 

Józefa Zawadzkiego, Wilno, 1828, str. 448. 

 

10. Terlecki H., „Rady zachowania się niewiast czasu brzemienności, porodu, połogu, tudzież o 

pielęgnowaniu niemowląt i wyborze mamki”, nakładem Józefa Czecha, Kraków, 1835, str. 218 

 

11. Michałowicz M., Odżywianie dziecka w pierwszym roku życia, t.1 i 2, Warszawa, 1920 

 

12. Erlichówna M., „Odżywianie noworodków zdrowych i chorych”, Ginekologia Pol, 1930, IX, str. 

716 (703-725) 

 

13. Gołąb J., Szinagel E., „Pielęgnowanie niemowląt. Poradnik dla matek i pielęgniarek”, 

Księgarnia Powszechna, Kraków, 1949, str. 148 

 

14. Kowalski B., „Nauka położnictwa dla położnych”, wyd. II, Woj. Instytut Wydawniczy w 

Poznaniu, Poznań, 1929, str. 342 



Biuletyn RMKL 1/2010                                                                                            Strona | 9  

 

15. Mogilnicki T., „Pielęgnowanie i karmienie niemowląt”, Wydawnictwo T. Gieszczykiewicz, 

Kraków, 1944, str. 67 

 

16. Mikiel-Kostyra K., Rybak G., VIII. Bariery w karmieniu piersią: brak pokarmu i niedożywienie, 

Pediatria Pol, 1996; 71 (10):923-926 

 

17. Ballard J.L., Auer C.E., Khoury J.C., Ankyloglossia: assessment, incidence, and effect of 

frenuloplasty on the breastfeeding dyad, Pediatrics, 2002; 110:e63 

 

18. Griffiths D.M., Do tongue ties affect breastfeeding? J Hum Lact, 2004; 20(4):409-414 

 

19. Hall D.M.B., Renfrew M.J., Tongue tie, Arch Dis Child 2005; 90:1211-1215 

 

20. Hogan M., Weskott C, Griffiths M., Randomized, controlled trial of division of tongue tie in 

infants with feeding problems, J Paediatr Child Health, 2005; 41:246-250 

 

21. Messner A.H., Lalakea M.L., Ankyloglossia: controversies in management, Int J Ped 

Otorhinolaryng 2000; 54:123-131 

 

22. Ricke L.A., Baker N., Madlon-Kay D.J., DeFor T.A., Newborn tongue-tie: prevalence and effect 

on breast-feeding, J Am Board Fam Pract, 2005; 18(1):1-7 

 

23. Brinkmann S., Reilly S., Meara J.G., Management of tongue-tie in children: a survey of 

paediatric surgeons in Australia, J Paediatr Child Health, 2004; 40(11):600-605 

 

24. Hansen R., MacKinlay G.A., Manson W.G., Ankyloglossia intervention in outpatients is safe – 

our experience, http://adc.bmjjournals.com/cgi/eletters/90/12/1211 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://adc.bmjjournals.com/cgi/eletters/90/12/1211


Biuletyn RMKL 1/2010                                                                                            Strona | 10  

 

 
 
 
                          

 

 

Centrum Nauki o Laktacji zaprasza Paostwa na coroczny zjazd pracowników 

i  absolwentów naszej placówki. 

Zjazd CNoL odbędzie się 15 maja 2010 roku (w dniu Św. Zofii)  

w Warszawie, w Hotelu Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 10  

w godzinach 10.30 - 16.30 
 

 
 

Program* Zjazdu CNoL 
Wykłady: 
Pokarmy uzupełniające a karmienie piersią – kiedy? jakie? dlaczego?         
Prof. Hanna Szajewska 
Po co podawad witaminy niemowlęciu karmionemu piersią i jego matce?     
Dr  hab. n. med. Zenon Piotr Halaba 
Karmienie piersią dużego dziecka w historii, sztuce i … w praktyce.              
Dr  n. med. Barbara Baranowska 
Warsztaty do wyboru: 

Jak nakarmid dziecko z zaburzeniami napięcia posturalnego? 
Mgr  Marek Wrześniewski, fizjoterapeuta                                                                
Poznaj siebie i pokaż się od najlepszej strony.                                                  
Katarzyna Jakubowska, doradca wizerunku 
Przypadki kliniczne.       
Doradcy CDL                                                                                         
 

Rejestracja na stronie www.kobiety.med.pl/cnol, zakładka Zapisy na kursy. 
Opłata zjazdowa do 20 kwietnia - 100 PLN, do30 kwietnia – 120 PLN.  
Opłata obejmuje udział w zjeździe, materiały, poczęstunek. 
Dane do przelewu: FTK, Herbaciana 2, 04-824 Warszawa.  
Nr konta: 19114010100000524624001004, z dopiskiem „zjazd”.  
Dodatkowe informacje oraz prośby o wystawienie rachunku z danymi prosimy kierowad do  
p. Moniki Marzec, 667 94 14 70, kursy@kobiety.med.pl.  
 
 

Podczas zjazdu będą dostępne: 
- stoiska produktów, z jakimi mamy do czynienia pracując z matkami 
- kiermasz książek, biżuterii i kosmetyków 
- pokazy makijażu 

ZAPRASZAMY 

Rada i Personel CNoL 
 

* Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w programie. 

 
 

Osobą prawną prowadzącą placówkę jest Fundacja Twórczych Kobiet. 
Prezes 605 40 40 37 
Skr. Poczt. 153, 02-588  Warszawa 48 

 

ZAPROSZENIA 

 

Centrum Nauki o Laktacji 
Sekretarz Szkoły 725 25 62 11 

cnol@kobiety.med.pl   
Koordynator Szkoleń 667 94 14 70 

kursy@kobiety.med.pl                                                                                                                                 

 

 

http://www.kobiety.med.pl/cnol
mailto:kursy@kobiety.med.pl
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XX Światowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią 

„Po prostu 10 kroków…” 

Z tej okazji Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią organizuje 

konferencję naukową-szkoleniową 

 

Współorganizatorem konferencji jest Pan Prof. dr hab. n med. Jan Oleszczuk.  
Konsultant Wojewódzki ds. Położnictwa i Ginekologii - Lublin 

 

Konferencja odbędzie się w dniu 28 maja 2010 roku 

w Lublinie, w Hotelu Mercure, al. Racławickie 12 

 

Opłata zjazdowa do dnia 20 kwietnia - 100 PLN 

do 10 maja 120 PLN 

Wpłata na konto BRE BANK 54 1140 1010 0000 5046 0800 1001 

 

PROGRAM 
10.00 - 11.30 Otwarcie konferencji  
Wystąpienia gości. Wręczenie Tytułu Szpital Przyjazny Dziecku po ocenie i reocenie. 
11.30 - 11.50 Karmienie piersią – prawem naturalnym dziecka.  
Prof. dr hab. n med. Barbara Kowalewska-Kantecka 
11.50 - 12.10 Strategia perinatalna dla województwa lubelskiego  
Prof.dr hab. n med. Jan Oleszczuk, dr n med. Henryka Sabulicka-Oleszczuk 
12.10 - 13.00 Przerwa  
13.00 - 13.20 Rola karmienia piersią w opiece nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi. 
dr n. med. Beata Pawlus 
13.20 - 13.40 Szkoła Matek i Ojców – razem łatwiej. Prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki 
13.40 - 14.00 Konstelacja macierzyństwa a karmienie piersią. mgr Wanda Urmańska,  IBCLC 
14.00 - 15.00 Lunch 
15,00 - 15.20 Karmienie piersią w kształceniu studentów WUM. Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska 
15.20 - 15.40 Wybrane problemy związane z realizacją 10 kroków do udanego karmienia piersią. 
mgr Beata Sztyber IBCLC 
15,40 - 16.00 Przebieg karmienia piersią w pierwszych dniach po porodzie. Badania pilotażowe. 
A. Urbańska, mgr Joanna Piątkowska, IBCLC 
16.00 - 16.30 Dyskusja, Podsumowanie Konferencji 
 
16.30 - 17.30 Walne zebranie Stowarzyszenia KUKP /bez zwrotu kosztów dojazdu/ 

 
 
 
 
 
 
 

KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ 

 
COMMITTEE FOR BREASTFEEDING PROMOTION 
COMITÉ LA PROPAGATION DE L' ALLAITEMENT MATERNEL 
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Szanowne  Panie! 
W załączeniu ponownie Statut i  jeszcze  jedno zaproszenie ! 
 
 

Uprzejmie przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich za 2009 i 2010.  
Zgodnie z uchwałą 1/2006 podjętą przez RMKL na zebraniu w Sopocie 1.12.2006 roku członkowie RMKL 
zobowiązują się do opłacania składki w wysokości 40 zł rocznie, niezależnej od składki członkowskiej 
w KUKP.  
 

Składki należy przelewać na konto RMKL z dopiskiem: „składka za – imię i nazwisko, za …… rok”. 
Wysokość składki rocznej wynosi 40.00 PLN.  
W razie pytao proszę kontaktowad się ze skarbnikiem,  panią Joanną Żołnowską tel: 509 095 029 

 
Rachunek: 
RMKL przy KUKP 
Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa 
BRE  Bank 05 1140 1010 0000 5046 0800 1010  
 
Prezydium RMKL 
 

 

 
 
 
 
 
Rada Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych 
przy Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią 
Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A,  01-211 Warszawa 
e-mail: kalej@wp.pl lub  sekretarz_rmkl@o2.pl 
tel. biura KUKP 0-22 32 77 345, tel. do sekretarza RMKL: 0 501 255 345. 
 

Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom RMKL, by w razie zmiany adresu pocztowego czy 
mailowego informowad sekretarza Rady p. Katarzynę Asztabską. 
Bez aktualnego adresu tracimy ze sobą kontakt!!! 
 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych materiałach.  
 
 

 

KONTAKT 

KONTAKT 

 

KOMUNIKATY 

 

mailto:kalej@wp.pl

