Godzinę blisko się dokwiecał,
Leniwie drzemiąc w ciepłej wiośnie.
Ciągnęły go z lepkiego gniazdka
Kwieciste ptaki coraz głośniej.
Godzinę blisko się upierzał,
Barw upatrując po ogrodzie.
Wyciągał go z zawięzi miękkiej
Skrzydlaty wietrzyk coraz słodziej.
O, patrz, jak biją się o ciebie,
Złączone w jeden zgiełk pstrokaty:
Ptaki świergotem coraz tkliwszym,
Coraz żarliwszą wonią kwiaty!
Bezimiennego cię rozdwaja
W dwa cudy jedna twórcza siła,
I drży pod tobą niespokojna
Gałązka, która się powiła.
Więc kto? Więc jak? Zawiało chłodem.
Czy ptak? Czy kwiat? I gwar zamiera,
I rozpaczliwy strach istnienia,
W struchlałym sercu świata wzbiera.
Wtedy zerwałem go z gałęzi
Jak pierworodny owoc z drzewa:
I bardzo słodką wonią dyszy,
I bardzo smutne wiersze śpiewa.

Julian Tuwim

2013

Polskiego Towarzystwa Konsultantów
i Doradców Laktacyjnych

Biuletyn

To było tak: w ciemności nocy
Z gałązki wylazł żywy pączek.
Rozklejał się, ptakami kwiląc;
O świcie - westchnął. To był początek.

www.zycierzeczy.pl

Jak widad wiosna może byd wszędzie. A najbardziej powinna byd
w nas samych. Odrzudmy więc już zimowe, szaro-depresyjne nastroje
i zacznijmy cieszyd się zmianami, jakie dookoła nas zachodzą.
6 marca obchodzony był Dzieo Konsultanta IBCLC. W tym roku pod
hasłem „Łącz się z konsultantami - ekspertami w ochronie karmienia piersią”.
ILCA, światowa organizacja zrzeszająca IBCLC, właśnie pod takim szyldem
świętowała. Podkreślano profesjonalizm IBCLC, ich doświadczenie w pracy
z matkami tak niezbędne do świadczenia wsparcia na najwyższym poziomie.
Przed nami, 7 i 8 czerwca, kolejny Zjazd Centrum Nauki o Laktacji,
który będzie powiązany z 10 rocznicą organizacji profesjonalnych kursów dla
kandydatów na IBCLC. Jesteśmy współorganizatorem tej imprezy i w czasie
jej trwania odbędzie się również Walne Zebranie naszego Towarzystwa.
Warto wziąd udział w tym wydarzeniu, bo w tym roku kooczy swoją kadencję
aktualny Zarząd i będzie trzeba powoład nowy, aby od stycznia 2014 mógł
podjąd swoją pracę. Kandydaci na stanowiska – pilnie poszukiwani.
U progu jesieni, planujemy spotkanie integracyjno-szkoleniowe
w Gdaosku. Proszę rezerwowad termin 20-22 września. Czekamy również na
propozycje tematów do omówienia przy okazji tego spotkania. Wieloma
doświadczeniami warto się podzielid.
Jedna z naszych koleżanek, Asia Żołnowska, dotarła do ciekawego
artykułu. Zaintrygowało ją, na jakiej podstawie autor ustalił przeciętny czas
karmienia
piersią
w
Polsce.
Kto
ciekawy
odsyłam
do
www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/show.html?id=75531

Z ciepłymi pozdrowieniami- Katarzyna Asztabska, sekretarz PTKiDL

AKTUALNOŚCI

25 lutego 2013 odbyła się w Centrum Medycznym Żelazna , Szpital św. Zofii w Warszawie, Olimpiada Wiedzy
o Laktacji, pod egidą Polskiego Towarzystwa Konsultantów i
Doradców Laktacyjnych, Centrum Nauki o Laktacji i wsparciu firmy
Medela Polska.
Zapraszaliśmy na nią wszystkich chętnych medyków i nie tylko.
Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytao, niektóre
dotyczyły przedstawionych zdjęd.
Wyniki oceniano według dwóch kategorii. Kategoria specjaliści
dotyczyła osób posiadających dyplom konsultanta lub doradcy
laktacyjnego. Kategoria open - wszystkich pozostałych.
Zwyciężczyniami olimpiady okazały się:
 w kategorii Open – Pani Magdalena Paszko położna pracująca w Babka Medica, drugi wynik w tej
kategorii uzyskała Pani Karolina Całka położna ze Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej,
 w kategorii Specjaliści
o I miejsce Pani Elżbieta Bartha, pielęgniarka, IBCLC, Instytut Rodziny
o II miejsce Pani Anna Durka położna, CDL, nauczyciel WUM
o III miejsce Pani Agnieszka Muszyoska położna, CDL Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Nagrody wręczali fundatorzy.
Pani Magdalena Paszko otrzymała voucher na udział w VI Zjeździe CNOL oraz
podręcznik „Karmienie piersią w teorii i praktyce” z rąk dyrektor szkoły Pani
Magdaleny Nehring-Gugulskiej.
Katarzyna Raczek-Pakuła, członek zarządu PTKiD, wręczyła Pani Elżbiecie
Bartha voucher na najbliższe spotkanie integracyjno-szkoleniowe Polskiego
Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.
Zdobywczynie trzech pierwszych miejsc w kategorii Specjaliści zostały również
nagrodzone walizkami demonstracyjnymi ze sprzętem do odciągania pokarmu oraz dokarmiania dzieci, które
wręczył przedstawiciel Medeli - Dawid Wojciechowski.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady i serdecznie gratulujemy
najlepszym!
Planujemy kolejną edycję konkursu za rok.
Organizatorki:
Katarzyna Raczek-Pakuła, IBCLC
Kinga Osuch, IBCLC
Podziękowania dla Pao Joanny Kusy, Agaty Piotrowskiej, Zuzanny Osioskiej i Agnieszki
Gibalskiej-Dembek z Centrum Medycznego Żelazna za potężne wsparcie organizacyjne.
Agacie Piotrowskiej dziękujemy za udostępnienie fotografii.

2|S tr o na

1/2013

Na ręce naszej Prezes wpłynął „Roczny przegląd wydarzeo ELACTA 2012”. Zamieszczono w nim
sprawozdanie z działao, jakie podjęło Stowarzyszenie celem rozpoznania sytuacji pozostawionej przez poprzedni
Zarząd, zorganizowanych board meetings, kontaktów z organizacjami, które są członkami ELACTY, finansami,
ubezpieczeniem, podsumowaniem finansowym konferencji w Bazylei w 2010, strony internetowej, czasopisma
LAKTATION UND STILLEN, organizacji konferencji w Kopenhadze w 2014 roku oraz zaprezentowano nowe logo.
Szczegóły dostępne na nowej stronie Stowarzyszenia: www.elacta.eu

IBLCE przesłała swoją opinię doradczą dotyczącą wykonywania frenulotomi i przez IBCLC.
Frenulotomia nie jest wyraźnie ujęta w stworzonym przez IBLCE zakresie praktyki i kompetencji IBCLC. Zapis
stanowi, że IBCLC pracuje zgodnie z systemem prawnym danego regionu geopolitycznego. Jasno więc wynika, że
sam certyfikat IBCLC nie upoważnia do wykonywania tego zabiegu chirurgicznego o ile dana osoba nie posiada do
tego rodzaju zabiegów uprawnieo obowiązujących w danym paostwie. Jednak kwestia wykonania frenulotomii
przez IBCLC może byd podstawą skargi wniesionej do IBLCE. W przypadku takiej skargi, IBLCE będzie spodziewad
się dostarczenia informacji dotyczących legalności i dopuszczalności takiej procedury w danym kraju. Wszelkie
takie skargi muszą zgodne z wymaganiami Kodeksu Postępowania Zawodowego IBLCE oraz procedur
towarzyszących. Pytania można kierowad do Biura Międzynarodowego IBLCE: international@iblce.org

ZAPROSZENIA

12-13 kwiecieo 2013
Medela ma zaszczyt zaprosid Paostwa na 8 Międzynarodowe Sympozjum Karmienia Piersią i Laktacji,
które w tym roku odbędzie się w Kopenhadze, w Danii. Szczegóły: www.medela-symposium.com
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26-27 kwiecieo 2013
Niemieckie
Stowarzyszenie
Konsultantów
Laktacyjnych (BDL) oraz Europejski Instytut Karmienia
Piersią i Laktacji (EISL) wraz z Europejskim
Stowarzyszeniem
Konsultantów
Laktacyjnych
(ELACTA/VELB) zpraszają na Kongres pt. Ręka w rękę,
który odbędzie się w Niemczech w mieście Fulda.
Więcej informacji na www.stillen-institut.com/de/wirladen-sie-ein.html

7-8 czerwiec 2013
W hotelu BOSS w Warszawie odbędzie się VI ZJAZD CNoL pt. Karmienie piersią - szacunkiem
dla natury. Udział weźmie dwóch gości z zagranicy. Będzie huczny - jest okazja! Mija 10 lat od
zorganizowania pierwszego kursu dla kandydatów na konsultantów IBCLC, po którym ich liczba
w Polsce znacznie wzrosła, z 4 do 48, bo 44 osoby zdały egzamin!
W programie zjazdu m. in.:
Obchody 10 lat kształcenia Konsultantów Laktacyjnych w Polsce:
Kurs dla kandydatów na konsultantów IBCLC (2003-2004) - historia i wspomnienia
Podsumowanie 10 lat kształcenia - gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy?
Wręczenie certyfikatów CDL 2013 i PKP 2013
Wyróżnienie Honorowych Promotorów Karmienia Piersią

Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. „Karmienie piersią – szacunkiem dla natury”
WYKŁADY:
Oksytocyna – hormon macierzyostwa, miłości i ukojenia - Prof. Kerstin Uvnäs - Moberg
Naturalny poród - Żelazna, jak wy to robicie? - Mgr Magdalena Witkiewicz
Żywienie mlekiem matki w polskich oddziałach szpitalnych – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? - Prof. Ewa Dmoch Gajzlerska, Prof. Barbara Królak - Olejnik, Dr n. o zdr. Beata Sztyber
Co się dzieje w mózgu noworodka podczas karmienia? - Prof. Jacek Rudnicki
Korzyści zdrowotne i ekonomiczne karmienia mlekiem matki dzieci przedwcześnie urodzonych - Prof. Paula Meier
Polski model pozyskiwania pokarmu kobiecego dla dzieci chorych i przedwcześnie urodzonych na tle doświadczeo innych
krajów - Dr n. biol. Aleksandra Wesołowska
Sen – ukojenie czy utrapienie rodziców? - Dr n. hum. Grażyna Kmita
WARSZTATY:
Jak zmotywowad matkę do uzyskiwania pokarmu dla swojego dziecka - na przykładzie oddziału intensywnej terapii
noworodka Rush Hospital w Chicago - Prof. Paula Meier
Jak dokarmiad dziecko, aby je odżywid i chronid laktację? - Lek. Monika Żukowska-Rubik
Ból brzucha, kolka, wzdęcie – co robi klinicysta, a co konsultant laktacyjny?
Dr n. med. Andrea Horvath
Atrakcje:
Piątek - uroczysta kolacja przy muzyce, recital Jacka Rudnickiego, kabaret w wykonaniu Pawła Dłużewskiego oraz turniej
w kręgle.
Szczegółowy program w późniejszym terminie będzie dostępny na stronie internetowej www.kobiety.med.pl

Rejestracja na stronie www.kobiety.med.pl/cnol, zakładka Zapisy na kursy.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Nareszcie powieśd o karmieniu piersią!
Co powiecie na tak smakowite opisy jak ten: „...włożyli mnie do kosza, kładąc na plecach,
lecz ja szybko obróciłem się na brzuch, by mied lepszy widok na matkę, która wałkowała
ciasto na makaron. Gdy się poruszała, dwie ogromne tykwy jej piersi taoczyły
i podskakiwały – przyzywały mnie, wysyłały mi tajne sygnały. Ich czerwone niczym owoce
jojoby niewielkie główki, co pewien czas zbliżały się do siebie, jakby w pocałunku, a może
szeptały coś między sobą. Przeważnie jednak podskakiwały w górę i w dół, gruchając do
siebie jak dwa szczęśliwe gołąbki. Wyciągnąłem rączkę chcąc ich dotknąd; ślina pociekła mi
po brodzie.”
Albo to: „Gdy oprzytomniałem, zobaczyłem przed sobą cudowną pierś matki; brodawka obserwowała mnie
łagodnie niczym troskliwe, kochajace oko. Druga tkwiła w moich ustach drażniąc pracowicie wargi i pocierając
dziąsła; słodkie mleko płynęło z niej małym strumyczkiem. Matczyne piersi pachniały pięknie i mocno.” Tak, tak...
i jest tego dużo więcej.
„Obfite piersi, pełne biodra” Mo Yana, zeszłoroczny literacki Nobel, książka, którą właśnie przeczytałam i wciąż
jestem pod wrażeniem, to powieśd nie tylko o karmieniu piersią, ale przede wszystkim o matce, o silnych
kobietach i o tragicznej historii Chin w XX wieku. Nagromadzenie emocji, piękna i ohydy, dobra i zła jest tu tak
duże, że czytad musiałam powoli i z przerwami. Ale nie żałuję i Was gorąco do jej przeczytania namawiam.
Kinga Osuch, IBCLC

CIEKAWE

CYTOMEGALIA
Wirus cytomegalii (CMV), jest jednym z wirusów herpes. Znany jest na całym świecie. W paostwach
uprzemysłowionych występuje u około 70% dorosłych.
Rozróżniamy pomiędzy zakażeniem prenatalnym (wrodzona), perinatalnym i poporodowym.
Zakażenie prenatalne: odbywa się w czasie ciąży. U kobiet zakażonych występuje 40% ryzyko, że dojdzie do
wewnątrzmacicznego zakażenia płodu. U 90% dzieci ten rodzaj zakażenia przebiega bezobjawowo. U około 10%
stwierdzono zaburzenia hematologiczne, neurologiczne lub sensoryczne. Około 5% z nich wykazuje nietypowe
problemy, takie jak niska waga urodzeniowa i żółtaczka, a u kolejnych 5%, mogą wystąpid poważne problemy,
szczególnie hepatosplenomegalia, zaburzenia krzepnięcia, małogłowie i zaburzenia słuchu. Te dzieci nadal są
karmione piersią, gdyż zakażenie nastąpiło już w okresie życia płodowego.
Zakażenie okołoporodowe. Około jednej czwartej wszystkich noworodków zostanie zainfekowany podczas
porodu. Jest to możliwe przez krew i wydzieliny szyjki.
Powodem jest stosunkowo często reaktywacja przetrwałego zakażenia CMV matki w czasie ciąży. U starszych
dzieci to zakażenie przebiega bezobjawowo i jest znikome.
Zakażenie poporodowe. U noworodka zakażenie CMV jest zazwyczaj bez objawów, prawdopodobnie ze względu
na bierną immunizację wewnątrzmacicznego IgG poprzez łożysko uprzednio zakażonej matki- tak zwane matki
immunitetu. W 90% przypadków następuje reaktywacja wirusa w gruczole sutkowym. Przyczyna jest wciąż
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nieznana. Z powodów, o których już wspomniano, nie ma ograniczeo w karmieniu piersią u noworodków
urodzonych po 32 tygodniu ciąży.
Karmienie piersią i mlekiem matki u wcześniaków poniżej 32 tygodnia ciąży lub <1500g / <1200 g wagą
urodzeniową. Te dzieci są szczególnie narażone, ponieważ nie posiadają jeszcze wystarczającej
immunokompetencji i nie otrzymały biernej odporności poprzez łożysko. Międzynarodowe procedury dla tych
dzieci, nie są jednorodne. W oparciu o te publikacje Niemiecki Narodowy Komitet Karmienia Piersią przyjął jasne
stanowisko w tej sprawie:
http://www.bfr.bund.de/cm/343/risiko_der_zytomegalievirus_infektion_durch_muttermilchernaehrung_von_se
hr_unreifen_fruehgeborenen.pdf
Generalnie należy wyważyd z jednej strony między martwiczym zapaleniem jelit (NEC), u nie karmionych mlekiem
matki wcześniaków, a negatywnymi skutkami zakażenia wywołanego przez matczyne mleko, z drugiej strony.
Istnieje również oświadczenie Towarzystwa Neonatologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej (GNPI):
www.gnpi.de/cms/attachments/123_cmv_infektion.pdf
Lawrence przytacza różne metody inaktywacji wirusa w mleku matki:
-pasteryzacja Holder’a (30 min do 62 ° C) - zachowane immunologiczne właściwości mleka,
-zamrażanie - (-20 ° C przez 72 godziny) -nie wydaje się byd pewne,
-poddanie na krótko działaniu wysokich temperatur (wysoka temperatura = HTST / krótki czas, 72 ° C, przez 10
sekund).
Ten ostatni sposób wydaje się najlepszy, ponieważ z jednej strony wirus jest inaktywowany, z drugiej strony,
immunologiczne właściwości mleka zostają praktycznie niezmienione.
Trwają badania Instytutu Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Tybindze we współpracy z Oddziałem
Uniwersyteckiego Szpitala Neonatologiczno - Dziecięcego w Tybindze nad dynamiką i przyczyną reaktywacji CMV
matek karmiących.
Procedury biochemiczniej inaktywacji wirusów w mleku są klinicznie ocenione i zezwalają na optymalne żywienie
wcześniaków <32 tygodni .
Grupa robocza ma obecnie następujące zalecenia:
· Siara (i mleko przejściowe) jest wolne od wirusów i świeże mogą byd w ciągu pierwszych pięciu dni
podawane.
· Następnie – do osiągnięcia 32 tygodnia lub wagi 1.200 g lub 1.500 g, mleko powinno byd pasteryzowane
metodą HTST. Zastosowanie tego rodzaju pasteryzacji przez 30 sekund w temperaturze 60 -62 ° C,
oznacza, że wirus jest całkowicie inaktywowany.
Badania na temat pasteryzacji są obecnie w przygotowaniu do druku i zaprezentujemy je, jak tylko to będzie
możliwe.
© Gudrun von der Ohe (Ärztin und IBCLC) für das Europäische Institut für Stillen und Laktation, November 2012

TŁUMACZENIE: Katarzyna Asztabska, IBCLC
KOMENTARZ:
Prof. dr hab.n.med. Barbara Królak-Olejnik, IBCLC
Zalecenia w różnych krajach wynikają z wewnętrznych badao czy rekomendacji. Zgodnie z AAP 2012- dotychczas uważano, że
świeże mleko matki CMV+ można podawad dzieci om donoszonym. Noworodkom z masą ciała poniżej 1500g należało mleko
matki pasteryzowad, celem inaktywacji wirusa.
W świetle obecnych badao uważa się, że korzyści płynące z podawania świeżego mleka matki seropozytywnej dzieciom
przedwcześnie urodzonym, nawet z ekstremalnie małą masą, przeważają nad ryzykiem zachorowania na cytomegalię. Nie
obserwowano bowiem zaburzeo
rozwoju neurologicznego ani niedosłuchu wśród noworodków urodzonych przedwcześnie w długofalowych obserwacjach.
Mrożenie pokarmu nie usuwa wirusa w 100%, a pasteryzacja Holdera (62,5 st./30 min) oraz krótka pasteryzacja 5-10 sekund
w 72 st. obniża wartośd odżywczą i bioaktywnośd pokarmu. Dlatego od tej chwili można powiedzied, że świeży pokarm matki
jest pokarmem z wyboru dla wszystkich noworodków zarówno donoszonych zdrowych i chorych jak również urodzonych
przedwcześnie.
SECTION ON BREASTFEEDING
Breastfeeding and the Use of Human Milk, Pediatrics 2012;129;e827; originally published online February 27, 2012; DOI:
10.1542/peds.2011-3552
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Alleluja, Alleluja!
Wesoły nam dziś dzień nastał. Chrystus bowiem
zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością
patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski
i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.

Dobrych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
oraz mokrego Dyngusa
życzy Zarząd PTKiDL:

Barbara Królak – Olejnik
Ewa Masełkowska – Stępnik
Katarzyna Asztabska
Katarzyna Raczek – Pakuła
Monika Żukowska - Rubik

KONTAKT
POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH
www.laktacja.org.pl
44-100 Gliwice
ul. Matejki 14/3a
e-mail: biuro@laktacja.org.pl
tel: 0 517 17 27 22
Fax: (32) 331 67 25
NOWY NUMER KONTA
Nr konta: BGŻ 27 2030 0045 1110 0000 0261 0180
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