
Przedwiośnie 

  

Przemija szarość wielkopostna, 

Budzi się ziemia letargiczna. 

Połowa marca. Idzie wiosna, 

Nie tylko już astronomiczna. 

 

Po gorzkich żalach wnet się ocknie 

Świat długo chmur okryty kwefem. 

Lśnią szyby czyste wielkanocnie 

I w słońcu pachnie już Józefem: 

 

Józefem, lilia i bocianem, 

Który coroczną wróci drogą 

I na swem kole odzyskanem 

Stanie chorągwią laskonogą. 
 

Leopold Staff 

 
Wiosna, wiosna, wiosna… i pierwszy w tym roku numer Biuletynu.  
Wraz z wiosną, jak kwiecie - rozkwitają nowe wydarzenia.  
Przed nami dużo propozycji ciekawych spotkao. Proszę więc sięgad po kalendarze i rezerwowad terminy. 
Jednym z ważniejszych jest 10 maja 2014, to termin Walnego Zebrania Towarzystwa Konsultantów 
i Doradców Laktacyjnych. Bardzo nam zależy, by jak najwięcej z Pao wzięło w nim udział.  Będzie okazja do 
podsumowania naszej pracy, zgłoszenia pomysłów i propozycji dalszego działania.  
Zebranie odbędzie się w Warszawie, o 8.30, w Domu Pielgrzyma AMICUS, ul. Hozjusza 2.  
Dzieo wcześniej – 9 maja – jako partnerzy bierzemy udział w Zjeździe Centrum Nauki o Laktacji. Tym razem 
będą goście z Australii, prof. Peter Hartmann i prof. Donna Geddes z the West Australian University.  
Tego nie można przegapid!  
 
W biuletynie sporo doniesieo, tym razem, trochę mniej poważnych źródeł, niektóre bardzo zaskakujące. 
Dziękuję koleżankom za wyszukanie tych „perełek”. 
 
Zapraszam do lektury!  
 

- Katarzyna Asztabska, sekretarz PTKiDL 
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4 - 5 kwiecieo 2014    

 

Medela ma zaszczyt zaprosid Paostwa na 9 Międzynarodowe Sympozjum Karmienia Piersią 
i Laktacji, które w tym roku odbędzie się w Madrycie, w Hiszpanii.  
Szczegóły: www.medela-symposium.com 

 
 
24-25 kwiecieo 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
24-26 kwiecieo 2014 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ZAPROSZENIA 
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9 maj 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbędzie się 9 maja 2014 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym przy ul. Poligonowej 30. 
Współorganizatorem zjazdu jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

Zagadnienia: fenomen pokarmu kobiecego oczami naukowca, wartośd pokarmu matki w 2-gim roku życia, 
wzorzec ssania a problemy z brodawkami, diagnozowanie pierwotnych zaburzeo ssania aby uniknąd 
laktacyjnej porażki, jak żywienie matki ma niewielki wpływ na skład pokarmu i zachowanie dziecka, wczesna 
stymulacja laktacji to najlepszy start w życie dla wcześniaka i in..Podczas zjazdu tradycyjnie: zakooczenie 
roku szkolnego CNoL, wręczenie certyfikatów CDL, PKP, stoiska partnerów i sponsorów, stoiska FTK 
(kosmetyki, biżuteria, twórcze kobiety), atrakcje.  
Konferencja odbędzie się w godzinach 10.00 - 18.00.  
Więcej: 
www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=26&lang=pl 
 

 
10 maj 2014 
 
 
 
 
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. 
Warszawa , Dom Pielgrzyma AMICUS, ul. Hozjusza 2, godz. 8.30-10.00 
Obecnośd członków – pożądana! 
 
Zaraz po zakooczeniu Zebrania, o 10.00 w tym samym miejscu  – zapraszamy na spotkanie integracyjno – 
szkoleniowe,  zrzeszonych i niezrzeszonych. Będzie okazja do wymiany wrażeo pozjazdowych i wymiany 
doświadczeo. W trakcie spotkania – kawa, herbata i ciasteczka, a na zakooczenie – LOTERIA FANTOWA. 
Zapisy na spotkanie przy stoliku PTKiDL dn.9.05.2014 w trakcie Zjazdu Centrum Nauki o Laktacji. 
Bilety – losy  w cenie 20 zł. 
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26 maj – 1 czerwiec  2014 
Obchody Światowego Tygodnia Karmienia Piersią 
W tym roku pod hasłem: 

Breastfeeding :  

A Winning Goal  

For Life !                                           World Breastfeeding Week 1 - 7 August 2014 
 
Coroczna konferencja naukowo- szkoleniowa, organizowana przez Komitet Upowszechniania Karmienia 
Piersią z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią, w tym roku pod hasłem : ,,Karmienie Piersią - 
mądra inwestycja na całe życie’’ odbędzie się w dn. 31. 05. 2014r. w Centrum Dydaktycznym - aula ,,A’’ 
Warszawski Uniwersytet Medyczny przy ul. Trojdena 2a w Warszawie. 
 
 
 
 
 
Powstał Kwartalnik Laktacyjny – niezależny   
www.facebook.com/KwartalnikLaktacyjny 
 
A oto hymn karmiących mam: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-dw2XHMUnyE 
 
 
 
 
 
 
Zespół szperaczy: Joanna Żołnowska, IBCLC, CDL, Gdaosk  
Monika Żukowska – Rubik, IBCLC, CDL, Warszawa 
 

Nowe stanowisko AAP o lekach: według nowych randomizowanych badao metoclopramid nie jest 
skuteczny w poprawianiu produkcji pokarmu u matek wcześniaków i dzieci urodzonych o czasie. Ze względu 
na wydłużony klirens leku u noworodków istnieje ryzyko przedawkowania leku i wywołania działao 
niepożadanych u dziecka w postaci methemoglobinemii. Podobne są doniesienia o braku skuteczności 
fenugreek (kozieradka). Domperidonu nie dopuszczono w USA ze względu na obserwowane działania 
niepożądane u matki, chod wykazuje pewną skutecznośd w badaniach.   
 
Nie potwierdzono w kolejnych badaniach skuteczności oksytocyny donosowej u matek wcześniaków. Ten 
lek został wycofany z USA. 
 
Czyli właściwie można sobie odpuścid te wszystkie leki... 
 
Podkreśla się nieodmiennie rolę prawidłowo prowadzonej stymulacji i wsparcia matki. 
 
Sachs HC. The Transfer of Drugs and Therapeutics Into Human Breast Milk: An Update on Selected Topics. Pediatrics 
2013 

http://diabetologia.mp.pl/wiadomosci/show.html?id=98663&u=91509102&rid=03A07AB0NEAFEF5FBC8B93AKJ249F53 

 

 RZUĆ OKIEM I… UCHEM… 

CIEKAWOSTKI WYSZPERANE 

http://www.facebook.com/KwartalnikLaktacyjny
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-dw2XHMUnyE
http://diabetologia.mp.pl/wiadomosci/show.html?id=98663&u=91509102&rid=03A07AB0NEAFEF5FBC8B93AKJ249F53
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Szperacz: Małgorzata Pięt, IBCLC, Poznao 

Mleko powinno byd dostosowane do płci dziecka?  
15.02.2014 17:00, Źródło: http://weheartit.com/entry/26245652, Autor: K. 

Najlepsze dla maluchów jest mleko matki. Niestety, nie wszystkie 
kobiety mogą sobie pozwolid na długie karmienie piersią. 
Przeciwwskazania medyczne, brak pokarmu, albo koniecznośd powrotu 
do pracy wymuszają na rodzicach, sięgnięcie po specjalne mleka 
w proszku. Naukowcy z Harvardu w trakcie prowadzonych badao 
odkryli, że uniwersalne mieszanki dla niemowlaków to przeżytek. 
Twierdzą, że pokarm powinien byd dostosowany do płci naszych pociech.  

Dr Katie Hinde twierdzi, że skład mleka powinien byd dostosowany do płci dziecka. Podczas badao odkryła, 
że mieszkanki dla chłopców powinny zawierad więcej protein, a produkty dla dziewczynek większą ilośd 
wapnia.  

Skoro produkujemy różne kosmetyki dla kobiet i mężczyzn, to dlaczego nie postawid na takie samo 
rozwiązanie w produkcji mleka?  

Amerykaoscy naukowcy pierwsze badania przeprowadzili na małpach. Odkryli, że mleko matek karmiących 
żeoskie małpiątka jest bardziej bogate w kortyzol niż mleko matek karmiących samców. Wyniki badao 
pokryły się podczas badania ludzkiego mleka. Dr Hinde zapewnia, że ma zamiar kontynuowad swoje 
badania, gdyż mogą mied one ogromny wpływ na przyszły skład mleka modyfikowanego  i rozwój dzieci. 
Postuluje również, żeby głośniej mówid o tym, że niektóre kobiety mają tak słabej jakości pokarm, że nie 
powinny się decydowad na karmienie piersią. Powinny od razu po urodzeniu zdecydowad się na mleko 
modyfikowane i nie mied wyrzutów, że robią dziecku krzywdę. Myślicie, że w przyszłości w sklepach 
pojawią się specjalne mieszanki mleka dostosowane do płci dziecka? 

Komentarz: Ciekawe, kiedy dr Katie Hinde znalazła czas, w trakcie tworzenia „różnopłciowych” mieszanek, 
na tak wnikliwie badanie składu ludzkiego mleka, by stwierdzid, że jest SŁABE… No, a jak sprawdzid od razu 
po urodzeniu taką SŁABOŚD mleka? I pomyśled, że taka renomowana uczelnia jak Harvard się pod tym 
podpisuje… O tempora, o mores! 

 
Szperacz:  Ewa Masełkowska-Stępnik, IBCLC, Poznao 

Katarzyna Lisowska/Rynek Zdrowia | 01-03-2014 08:31, Serwis Ginekologia i położnictwo 

Specjaliści apelują: czas na wdrożenie programu promocji karmienia piersią  

Co roku na kampanie promujące sztuczne mleko wydawane są grube miliony. Z drugiej strony od 20 lat 
paostwo nie inwestuje w budowanie systemu promocji karmienia piersią.  

- Mleko matki to najlepszy sposób żywienia noworodka zapewniający mu 
optymalny stan zdrowia i rozwój. Polki jednak masowo odchodzą od tego 
sposobu żywienia dzieci. Dlatego pilnie potrzeba ogólnopolskiego 
programu upowszechniania karmienia piersią - apelują specjaliści.  

Według zaleceo Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niemowlęta 
powinny byd karmione tylko piersią do kooca szóstego miesiąca życia, a z uzupełnieniem o inne pokarmy - 
do ukooczenia dwóch lat lub dłużej. - To idealny model, z którego jednak korzysta coraz mniej dzieci - 

http://weheartit.com/entry/26245652
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Ginekologia-i-poloznictwo/209.html
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przyznaje dr Urszula Bernatowicz-Łojko, neonatolog z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera 
w Toruniu oraz konsultant kliniczny Banku Mleka Kobiecego działającego przy tamtejszym szpitalu.  

Tendencja ogólnopolska 

Na dowód tego, nasza rozmówczyni przytacza wyniki badania, jakim objęto całą populację dzieci do kooca 
2 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach regionalnego Programu Promocji Karmienia 
Piersią i Pokarmem Kobiecym Dzieci. 

- Jak ustaliliśmy, praktycznie prawie wszystkie kobiety zaraz po urodzeniu zaczynały karmid piersią, jednak 
w sytuacji pojawiających się najmniejszych problemów z laktacją, jeszcze w czasie pobytu w szpitalu, 
kobiety te łatwo uzyskiwały dostęp do sztucznego mleka. Mimo to, prawie 99 % matek opuszczając szpital 
karmiło jeszcze dziecko swoim mlekiem. Jednak już po 2-3 miesiącach zaobserwowaliśmy, że zdecydowany 
odsetek kobiet zaczyna podawad dziecku sztuczny pokarm. W 3. miesiącu wyłącznie przy piersi pozostaje 
tylko 32 %, a do kooca szóstego - zaledwie 14 % dzieci - mówi dr Bernatowicz-Łojko.  

Jak podkreśla, jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku wcześniaków. W tej grupie już tylko 60 % 
noworodków karmionych jest wyłącznie w sposób naturalny przy wypisie ze szpitala, a ponad 70 % 
wcześniaków w trakcie pobytu w szpitalu oprócz żywienia mlekiem matki jest dokarmianych.  

- Dla takich noworodków mleko matki zapewnia najlepiej przyswajalne składniki odżywcze, 
immunologiczne. Chroni często jeszcze niedojrzały przewód pokarmowy dziecka, zmniejsza ryzyko infekcji, 
alergii, biegunek, chorób typowych dla wcześniaków. Praktycznie, podanie mleka matki często ratuje im 
życie - podkreśla doktor.  

Zwraca uwagę, że województwo kujawsko-pomorskie nie jest żadną skrajnością, a wyniki 
przeprowadzonego tu badania można, ze względu na specyfikę tego województwa, uogólnid dla całego 
kraju.  

Dlaczego karmienie piersią traci na popularności? Powodów tego stanu rzeczy jest wiele.  

- W sytuacji, gdy matka nie radzi sobie z laktacją, brakuje osób, które udzieliłyby jej potrzebnego wsparcia. 
Co gorsze, sugestie o tym, że powinna podad dziecku sztuczną mieszankę często daje jej personel 
medyczny. Dzieje się tak, ponieważ w czasie edukacji przyszłych lekarzy, pielęgniarek i położnych nie 
poświęca się wystarczającej uwagi problemom dotyczącym karmienia piersią. Dostęp do bezpłatnych 
kursów laktacyjnych dla takich osób jest zaś ograniczony - wyjaśnia dr Bernatowicz-Łojko.  

Agresywne kampanie reklamowe  

Kolejny problem na jaki wskazuje specjalistka to agresywna kampania producentów sztucznych mieszanek, 
którzy na każdym kroku bombardują matki informacjami o „bardzo zbliżonym do pokarmu kobiecego” 
składzie ich produktów, co nie jest prawdą, ale też szeroko prezentują „plusy”, jakie daje całej rodzinie 
przejście dziecka na sztuczne karmienie.  

- Przede wszystkim jednak, reklamy tych firm są dosłownie wszędzie tam, gdzie można dotrzed do rodziców 
potencjalnych odbiorców tych mieszanek, nawet w Książeczkach Zdrowia Dziecka. Ponieważ wiedza kobiet 
o zaletach karmienia piersią jest niewystarczająca to gros kobiet ulega presji reklamy. A środki 
przeznaczone na reklamę sztucznych mieszanek w polskich mediach wyniosły w ubiegłym roku prawie 50 
mln zł - twierdzi neonatolog z toruoskiego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.  
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W opinii specjalistów niedocenianie mleka to duży błąd, patrząc także na korzyści płynące dla samych 
matek. Karmienie piersią zmniejsza ryzyko raka sutka, jajnika, osteoporozy, cukrzycy, nadciśnienia, anemii, 
przyspiesza obkurczanie macicy, ułatwia zgubienie zbędnych kilogramów, opóźnia powrót płodności nawet 
do sześciu miesięcy po porodzie.  

Czy mleko modyfikowane to samo zło? - Oczywiście, że nie. I bardzo dobrze, że sztuczne mieszanki są coraz 
lepsze, bo częśd mam z różnych istotnych powodów nie może karmid piersią. Jednak jest problem 
nakłaniania matek, które moją pokarm, do karmienia sztuczną mieszanką - odpowiada dr Bernatowicz-
Łojko.  

Czekanie na rozwiązania systemowe  

Nasze rozmówczynie podkreślają, że aby więcej dzieci w Polsce było z powodzeniem karmionych piersią, 
potrzebne są rozwiązania systemowe.  

- NFZ nie kontraktuje porad laktacyjnych, a w trudniejszych sytuacjach położna, czy lekarz bez 
specjalistycznego przygotowania nie jest w stanie udzielid fachowej pomocy kobiecie karmiącej. Refundacja 
takiej porady z pewnością zwiększyłaby odsetek niemowląt żywionych kobiecym mlekiem - mówi 
dr Aleksandra Wesołowska, prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego.  

- Matka wcześniaka nie ma w szpitalu zagwarantowanej właściwej opieki w zakresie rozpoczęcia 
i utrzymania laktacji, nie mówiąc już o dostępie do sprzętu laktacyjnego czy możliwości przechowywania 
odciągniętego mleka - dodaje dr Bernatowicz-Łojko. - Promocja karmienia mlekiem matki została 
wprawdzie wpisana do nowego standardu opieki okołoporodowej, ale faktycznie przepisy te są wciąż 
nierealizowane.  

Ponadto obejmują one tylko zdrowe dzieci z porodów fizjologicznych - noworodka urodzonego cięciem 
cesarskim lub z porodu w znieczuleniu czy też wcześniaka ten standard nie dotyczy.  

W ostatnim czasie udało się przygotowad standardy żywienia wcześniaka, które kładą nacisk na karmienie 
piersią. - Zyskały one akceptację krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii, więc jest szansa, że 
w tym zakresie uda się poprawid statystyki, ale wciąż czekamy na kompleksowy program - zaznacza 
dr Bernatowicz-Łojko.  

Jeśli karmienie piersią przez matkę z jakichś względów nie jest możliwe, Światowa Organizacja Zdrowia 
zaleca podawanie kobiecego mleka z banku. Banki mleka kobiecego to w naszym kraju jedynie 3 placówki 
pilotażowe.  

- Mleko z banku mleka jest badane pod kątem czystości mikrobiologicznej i pasteryzowane. Potencjalne 
dawczynie mleka udzielają wywiadu epidemiologicznego na temat przebytych chorób i trybu życia oraz są 
kierowane na badania krwi - zapewnia dr Wesołowska.  

Chociaż działalnośd banków odgrywa olbrzymią rolę we wczesnym żywieniu np. wcześniaków, których 
matki jeszcze nie mają mleka, to ich działalnośd blokuje brak odpowiednich przepisów oraz mechanizmu 
finansowania.  

Banki mleka – będą standardy  

- Przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym powołany został właśnie zespół ekspertów, który ma opracowad 
standardy funkcjonowania banków oraz dystrybucji magazynowanego tam mleka - zaznacza prezes Fundacji 
Bank Mleka Kobiecego.  
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Gorzej wygląda kwestia finansowania banków. O ile samo przekazywanie mleka od dawczyo do banku jest 
bezpłatne, to już procedura jego obróbki, badania i magazynowania jest wysoce kosztowna.  

W opinii naszej rozmówczyni rozwiązaniem byłoby włączenie się NFZ w działalnośd tych placówek. - Badania 
jednoznacznie wskazują, że dzieci karmione mlekiem kobiecym rzadziej chorują, w przypadku wcześniaków 
w mniejszym stopniu wymagają podawania antybiotyków czy chirurgii jelit. Nakłady poniesione na 
pozyskiwanie mleka kobiecego w efekcie koocowym są dla płatnika opłacalne - podkreśla dr Wesołowska.  

 
 
Autorzy serwisu Dziecisawazne.pl w kontekście Komunikatu Ministerstwa Zdrowia:  

Jakie są czynniki ryzyka wczesnego żywienia sztucznymi mieszankami? 
Żródło: www: http://dziecisawazne.pl/  
Dziecisawazne.pl to serwis promujący naturalne podejście do ciąży oraz pielęgnacji, wychowania, odżywiania i 

zdrowia dzieci. 
 
Fragment Komunikatu w zakresie karmienia piersią, jako wzorcowego sposobu żywienia niemowląt oraz 
preparatów zastępujących mleko kobiece (sztucznych mieszanek), wydanego przez Ministerstwo 
Zdrowia: 

“Departament Matki i Dziecka rekomenduje wyłączne karmienie piersią jako optymalny i wzorcowy sposób 
żywienia niemowląt do ukooczenia 6 miesiąca życia oraz kontynuację karmienia piersią przy jednoczesnym 
podawaniu pokarmów uzupełniających nawet do ukooczenia przez dziecko drugiego roku życia i dłużej. (…) 

Departament Matki i Dziecka jednocześnie zaznacza, że powinno się szanowad wybór kobiet, które 
rezygnują z karmienia piersią ze względów innych niż medyczne, jeżeli są świadome ryzyka związanego 
z karmieniem sztucznym oraz konsekwencji ekonomicznych. “ 

Zadaliśmy Ministerstwu Zdrowia pytanie (fragment listu): 

Jakie są czynniki ryzyka wczesnego żywienia sztucznymi mieszankami? 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Matki i Dziecka: 

Z perspektywy zdrowia matki i dziecka podawanie preparatów mlekozastępczych powinno byd ograniczone 
do przypadków medycznie uzasadnionych (np. HIV-seropozytywnośd, stosowanie u matki izotopów 
radioaktywnych w celach diagnostycznych lub terapeutycznych, opryszczka w okolicach brodawki, 
stwierdzona galaktozemia u dziecka). Istnieją również przypadki pozamedyczne, gdy brakuje możliwości 
zapewnienia mleka matki (np. w przypadku dziecka adoptowanego*) i podanie preparatu 
mlekozastępczego jest niezbędne. 

Jeśli z obiektywnych powodów nie ma możliwości podania dziecku mleka matki biologicznej, wówczas 
sztuczna mieszanka dobrana stosownie do sytuacji klinicznej dziecka jest akceptowalnym rozwiązaniem. 
Jednakże karmienie preparatami zastępującymi mleko kobiece (sztucznymi mieszankami) łączy się ze 
zwiększonym ryzykiem infekcji u niemowląt, między innymi: przewodu pokarmowego oraz zapalenia ucha. 

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia: 

 bakteryjnego zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
 biegunki, 
 infekcyjnego zapalenia dróg oddechowych, 

http://dziecisawazne.pl/
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 martwiczego zapalenia jelit, 
 zapalenia ucha środkowego, 
 zakażenia układu moczowego, 
 późnej posocznicy u wcześniaków, 
 bakteriemii, 
 zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej, 
 nadwagi, otyłości, 
 cukrzycy typu 1 i typu 2, 
 astmy, 
 chłoniaka nieziarniczego, 
 ziarnicy złośliwej, 
 choroby Crohna, 
 białaczki limfatycznej i szpikowej, 
 raka piersi w okresie premenopauzalnym. 

Według innych doniesieo skutkuje: 

 mniejszym stężeniem cholesterolu we krwi w wieku dorosłym, 
 niższym ciśnienie tętnicze, mniejsze ryzyko rozwoju nadciśnienia, 
 mniejszym odsetkiem przypadków ADHD, 
 brakiem deficytów wzrostu u dzieci karmionych wyłącznie piersią przez okres 6 miesięcy. 

Wpływ karmienia piersią na zdrowie matki: 

 krótszy okres krwawienia po porodzie, 
 szybsza inwolucja macicy (powrót organu do uprzednich rozmiarów), 
 zmniejszenie utraty krwi, 
 okresowe zmniejszenie płodności w ciągu 6 miesięcy wyłącznego karmienia piersią, 
 szybsza utrata wagi i powrót do figury sprzed ciąży, 
 niższy poziom depresyjności u matek karmiących piersią, 
 mniejsze ryzyko zachorowania na raka sutka i raka jajnika, 
 mniejsze ryzyko złamania stawu biodrowego w wieku powyżej 50 roku życia, 
 mniejsze ryzyko zachorowalnośd na raka piersi, 
 mniejsze ryzyko rozwoju raka jajnika, gdy czas karmienia piersią wynosił powyżej 24 miesięcy, 
 rzadsze występowanie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, hiperlipidemii i chorób układu krążenia 

w okresie pomenopauzalnym. 

Jeżeli chodzi o skład mleka kobiecego, to zawiera ono między innymi immunoglobuliny, hormony, komórki 
krwi oraz wykryte niedawno komórki macierzyste. Uwzględniając powyższe, rezygnacja z karmienia piersią 
i stosowanie preparatów zastępujących mleko kobiece, które nie zawierają swoistych dla mleka kobiecego 
czynników bioaktywnych, zwiększa ryzyko wymienionych wyżej powikłao. 

Aktualna wiedza z zakresu karmienia piersią oraz lista piśmiennictwa, którego dotyczy Pani pytanie, są 
dostępne między innymi w opracowaniu z 2012 roku pod nazwą „Karmienie piersią w teorii i praktyce. 
Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy” pod redakcją 
Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki  Żukowskiej-Rubik oraz Agnieszki Pietkiewicz.  Ponadto, najbardziej 
aktualnym źródłem wiedzy na temat wpływu karmienia piersią na zdrowie matki i dziecka jest stanowisko 
Amerykaoskiej Akademii Pediatrii w sprawie karmienia piersią z dnia 27 lutego 2012 roku. Materiał 
opublikowany pod nazwą “Breastfeeding and the Use of Human Milk” dostępny jest pod adresem: 
pediatrics.aappublications.org. Skrócone opracowanie w języku polskim zostało opublikowane przez 
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna i jest dostępne pod adresem: adst.mp.pl. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827.full.html
http://adst.mp.pl/s/dziecko/aap.pdf
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Jednocześnie, Departament Matki i Dziecka zwraca uwagę na fakt, że w polskim systemie ochrony zdrowia, 
osobą przygotowaną merytorycznie do sprawowania kompleksowej pielęgnacyjnej opieki położniczo-
neonatologiczno-ginekologicznej, w tym edukacji kobiet w zakresie karmienia piersią jest położna. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania 
medycznego przy udzielaniu świadczeo zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad 
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. 
z 2012, poz. 1100) wskazuje sposób postępowania z noworodkiem, który chroni mechanizm laktacji 
i wspiera karmienie piersią. Pełen tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia 
w zakładce Matka i Dziecko/Standard opieki okołoporodowej. 

O ile osoba sprawująca opiekę nad kobietą w okresie ciąży nie jest położną podstawowej opieki zdrowotnej, 
wówczas kieruje ciężarną w okresie pomiędzy 21 a 26 tygodniem ciąży do położnej POZ. Ponadto, położna 
POZ ma obowiązek wykonad, co najmniej 4 wizyty patronażowe, przy czym pierwsza wizyta odbywa sie nie 
później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka. Do obowiązków 
położnej podczas wizyt patronażowych należy między innymi zachęcanie matki do karmienia naturalnego 
noworodka, prowadzenie instruktażu i korygowanie nieprawidłowości w przebiegu karmienia piersią, ocena 
przebiegu karmienia naturalnego i czynników ryzyka niepowodzenia w laktacji oraz pomoc 
w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją. 
 
 
Szperacz: Katarzyna Asztabska, IBCLC, Gliwice 

Niemcy mają pierwszą internetową giełdę kobiecego mleka. Lekarze: Obcy pokarm 
może byd niezdrowy dla niemowląt 
 
Niemowlę (Fot. Getty Images/FPM Getty Images/LOOK) 

Giełda kobiecego mleka funkcjonuje jak każda inna giełda 
internetowa. Już wcześniej matki karmiły swoje dzieci mlekiem 
innych kobiet, kontaktując się przez portale społecznościowe. Teraz 
służy im do tego specjalne forum. Eksperci ostrzegają jednak przed 
ryzykiem, jakie niesie ze sobą podawanie mleka innej kobiety 
swojemu dziecku. 
Giełdę muttermilch-boerse.de założyła Tanja Mueller z Hamburga, 
chcąc pomóc kobietom mającym nadmiar pokarmu lub szukającym 
pokarmu dla swoich dzieci. Cenę mleka kobiety ustalają same - ceny 

świeżego pokarmu wahają się od 3 do 7 euro za 100 ml. 
Mleko zamrożone można dostad już nawet za 1 euro. Dzięki stosowaniu suchego lodu mleko może byd 
nawet przesyłane pocztą, chod właściwie giełda była pomyślana jako platforma służąca lokalnym 
kontaktom. Według założeo, matki miały sobie przekazywad mleko bezpośrednio. 
 
Mleko obcej kobiety może szkodzid dziecku 
W poradnikach i w mediach wciąż podkreśla się, że dla niemowląt nie ma lepszego pokarmu niż mleko 
matki i nikt tego nie podważa. Pediatrzy ostrzegają jednak przed karmieniem dzieci mlekiem obcych kobiet. 
Jak zaznaczył w oświadczeniu Związek Lekarzy Pediatrów, obcy pokarm może byd dla niemowląt niezdrowy 
albo wręcz niebezpieczny. 
- Kobiety dawczynie mogą przyjmowad leki lub używki i cierpied na zakaźne choroby, jak AIDS czy żółtaczka - 
zaznacza Wolfram Hartmann, prezes zrzeszenia zawodowego lekarzy. Mleko kobiece nie jest w żaden 
sposób poddawane niezależnym kontrolom. Sama matka, nabywając mleko, nie jest w stanie sprawdzid, czy 
obcy pokarm nie jest przypadkiem szkodliwy dla jej dziecka. 
Jak twierdzi Hartmann, nawet mleko od zdrowej matki, bez żadnych skażeo czy toksyn, może ulec zepsuciu 
w czasie transportu. Poza tym kobiecy pokarm musi byd dokładnie dostosowany do wieku niemowlęcia, 

http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
http://www.edziecko.pl/pierwszy_rok/0,0.html
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gdyż na przykład pokarm matki, która ma kilkumiesięczne dziecko, ma skład niewłaściwy dla dziecka nowo 
narodzonego. 
Związek Lekarzy Pediatrów radzi matkom, aby w przypadku, gdy same nie mają wystarczająco dużo 
pokarmu, sięgały raczej po mleko w poszku. 
 
 
Wzajemne zaufanie to jeszcze za mało 
- Mleko to płyn fizjologiczny i zawsze może w nim byd coś, czego tam byd nie powinno - zaznacza ginekolog 
prof. Klaus Vetter. Jest on rzecznikiem prasowym Narodowej Komisji Naturalnego Karmienia w Federalnym 
Instytucie Oceny Ryzyka (BfR). 
- Giełdy kobiecego pokarmu działają na bazie wzajemnego zaufania i nikt nie może byd pewien, czy 
oferowany pokarm nie zawiera np. wirusa HIV czy kiły - ostrzega prof. Vetter. 
- Jeśli nawet kobiety oferujące pokarm twierdzą, że poddawały się testom w okresie ciąży, zawsze pozostaje 
ryzyko, którego nie można wykluczyd - podkreśla prof. Vetter. Teoretycznie bowiem kobiety mogą zarazid 
się już po urodzeniu dziecka. A więc okazywanie dokumentów, takich jak książeczka zdrowia, matki nie daje 
żadnej gwarancji, że podawanie jej mleka dziecku będzie bezpieczne. Po prostu ze względu na ochronę 
danych osobistych nie wpisuje się tam informacji, czy ktoś jest nosicielem wirusa HIV albo innych chorób.  
Przyjęte we wschodnich Niemczech 
Podawanie niemowlętom mleka obcych kobiet nie jest nowym pomysłem. Wcześniej znana była instytucja 
mamki; kobiety, która karmiła powierzone jej dzieci. Po roku 1919 w Niemczech powstał pierwszy bank 
kobiecego pokarmu, założony przez pediatrę Marie Elise Kayser w Magdeburgu. Do dziś takich banków 
przetrwało niewiele, większośd we wschodniej części Niemiec. W zachodnich Niemczech bank mleka działa 
tylko w Monachium. 
Gromadzone w bankach mleko pochodzi od przebadanych kobiet, które muszą spełnid określone warunki, 
aby oddad pokarm. Ich mleko jest pasteryzowane i zamrażane. Służy do odżywiania wcześniaków lub 
słabych dzieci, których matki same nie mają pokarmu. 
Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle'' 

 
Ryzyko zdrowotne prywatnego nabywania mleka kobiecego 

Opinia Narodowego Komitetu Karmienia Piersią z 18 lutego 2014 
Mleko matki jest najlepszym pokarmem dla niemowląt. To jest bezsporne. Ale jak jest z przekazywaniem 
mleka kobiecego oferowanego przez Internet? 
Narodowy Komitet Karmienie Piersią z Federalnym Instytutem Oceny Ryzyka (BfR) uważa za 
niedopuszczalne ze względów higienicznych, nabywanie mleka matki z prywatnych giełd lub innych 
nieznanych źródeł. 
Nie ma wątpliwości, że mleko matki jest najlepszym pokarmem dla niemowląt.  
Krajowa Komisja wspiera karmienie piersią, w związku z tym, wcześniaki i chore noworodki , które nie mogą 
byd karmione piersią (jeszcze), mogą byd karmione odciągniętym pokarmem matki lub innej kobiety. W tym 
celu powstały w Niemczech banki ludzkiego mleka połączone ze szpitalami dziecięcymi. Zdrowe kobiety 
mogą oddad tutaj mleko po uprzednim badaniu lekarskim. Mleko jest specjalnie badane bakteriologicznie 
przed użyciem i pasteryzowane, aby zapobiec przenoszeniu infekcji. 
Narodowy Komitet Karmienia Piersią sprzeciwia się prywatnej dystrybucji odciąganego mleka matki 
-tak jak można to zrobid na przykład poprzez kontakt z innymi matkami w Internecie, ponieważ mleko to nie 
jest kontrolowane i jego podanie może stanowid duże ryzyko dla zdrowia dziecka. 
W opinii Komisji przy oddawaniu pokarmu powinny byd przestrzegane porównywalne surowe przepisy 
higieny jak w przypadku oddawania krwi. Nie można wykluczyd, że dawczynie mają choroby zakaźne, takie 
jak AIDS czy zapalenie wątroby, przyjmują leki, których aktywne składniki przechodzą do mleka.  
Ponadto mleko można zanieczyścid w wyniku niewłaściwego postępowania np. z laktatorem, niewłaściwego 
chłodzenia, przechowywania, transportu. Ponadto, nawet w warunkach higienicznych nie każde mleko 
matki jest odpowiednie dla każdego dziecka, ponieważ skład mleka zmienia się w trakcie trwania laktacji. 

http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=bank
http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/monachium


 
12 

Z punktu widzenia Krajowej Komisji, kobiety, które chcą oddad mleko, powinny skontaktowad się 
z ginekologiem/lekarzem i zapytad o możliwośd darowizny dla jednego z istniejących banków mleka 
kobiecego. Obecnie w Niemczech istnieje 13 banków ludzkiego mleka, które cały czas szukają dawczyo. 
Matki karmiące, które zgłaszają, że mają zbyt mało mleka, by wykarmid zdrowe dziecko powinny byd 
informowane o możliwości skorzystania z porady pediatrów, położnych i konsultantów laktacyjnych. Często 
problemem jest pozorny. Może byd spowodowany słabą dostęponością do poradnictwa laktacyjnego, 
zmianą w dotychczasowym karmieniu piersią lub zmianą zachowao dziecka, wymaga to indywidualnego 
rozwiązania. 
Aby uzyskad więcej informacji:  
Komisja Żywienia DGKJ ostrzega przed używaniem mleka od  niedostatecznie przetestowanych i  nieznanych dawczyo 
(01.02.2014): 
http://www.dgkj.de/wissenschaft/meldung/meldungsdetail/ernaehrungskommission_der_deut 
schen_gesellschaft_fuer_kinder_und_jugendmedizin_warnt_vor_der_verwen/ 
 
www.bfr.bund.de 
Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka Banków Mleka Kobiecego w Niemczech: 
http://www.europeanmilkbanking.com/germany.html 

 
Papież (…) zachęca do karmienia piersią  
Gazeta.pl, mk, 13.01.2014         Papież Franciszek z dziecmi (Fot. Gregorio Borgia (AP Photo/Gregorio Borgia)) 

 
Jeśli są głodne, mamy, nie wahajcie się, śmiało, nakarmcie je - mówił 
papież Franciszek na chrzcielnej mszy w Kaplicy Sykstyoskiej. Na tej 
samej mszy ochrzcił dziecko pary, która ma tylko ślub cywilny. 
W niedzielę papież odprawiał w Kaplicy Sykstyoskiej mszę, w czasie 
której ochrzcił 32 dzieci. Po krótkim kazaniu, zanim przystąpił do 
chrzczenia, powiedział rodzicom, których dzieci płakały, żeby nie wahali 
się przerwad uroczystości, jeśli maluchy są głodne. - Mamy, śmiało, 
nakarmcie je, nie zastanawiajcie się dwa razy - mówił z uśmiechem. - 
Przecież to one są tu dzisiaj najważniejsze - dodał. 

Nie wstydź się, nakarm  
Brytyjski "Independent" zwraca uwagę, że kazanie papieża było proste, krótkie i skupione na dzieciach - 
niepodobne do zwykłych długich, przesyconych teologią kazao jego poprzedników. - Dzisiaj zaśpiewa nam 
chór, ale najpiękniejszy śpiew to chór tych niemowląt, które zaraz zaczną hałasowad. Niektóre będą płakały, 
bo jest im niewygodnie, inne - bo są głodne - mówił papież, zanim poradził matkom, żeby nakarmiły dzieci. 
Chociaż tym razem nie mówił wprost o karmieniu piersią, Franciszek nie ukrywa swojego zdrowego 
podejścia do tematu. W wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Stampa" w ubiegłym miesiącu papież 
wspominał spotkanie z mamą niemowlęcia w czasie audiencji generalnej. Chłopczyk płakał w niebogłosy, 
więc papież poradził kobiecie, żeby go nakarmiła. - Była zawstydzona, nie chciała karmid piersią publicznie, 
w obecności papieża - opowiadał. - Powiedziałem jej: "Proszę, nakarm go" i to samo chciałbym powiedzied 
całej ludzkości: "Nakarmmy głodnych" - mówił, nawiązując do powszechnego marnowania jedzenia na 
świecie.(…) 
Cały tekst:http://wyborcza.pl/1,75477,15264688,Papiez_chrzci_nieslubne_dzieci_i_zacheca_do_karmienia.html#TRrel
SST#ixzz2t2GDnbPD 

Ludzkie mleko prosto od chioskiej krowy  

Maria Kruczkowska, 22.06.2011  
Krowy rasy Holstein w jednej z farm hodowlanych w Szkocji (Fot. DAVID MOIR 
REUTERS) 

Na pastwisku pod Pekinem pasie się 300 genetycznie zmodyfikowanych 
krów, które dają mleko bardzo przypominające ludzkie. Na oko czarno-

http://www.bfr.bund.de/
http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
http://www.edziecko.pl/pierwszy_rok/0,0.html
http://wyborcza.pl/1,75477,15264688,Papiez_chrzci_nieslubne_dzieci_i_zacheca_do_karmienia.html#TRrelSST#ixzz2t2GDnbPD
http://wyborcza.pl/1,75477,15264688,Papiez_chrzci_nieslubne_dzieci_i_zacheca_do_karmienia.html#TRrelSST#ixzz2t2GDnbPD
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białe, dorodne bydło rasy Holsztyn niczym się nie różni się od polskich krasuli. W rzeczywistości to obiekty 
eksperymentów naukowców z Chioskiego Uniwersytetu Rolnictwa w Pekinie. 
Wprowadzili oni ludzki kod genetyczny DNA do embrionów cielaków, a następnie wszczepili 
zmodyfikowane płody krowim matkom zastępczym. Uzyskane przez te zwierzęta mleko ma 80 proc. 
właściwości ludzkiego - ogłosił wczoraj szef zespołu badaczy profesor Li Ning. 

- Nasze zmodyfikowane mleko krowie posiada szereg właściwości mleka ludzkiego, zwłaszcza proteiny 
i przeciwciała, które mają korzystny wpływ dla ludzkiego zdrowia i wzmacniają nasz system ochronny - 
chwali profesor Li Ning. Mówi też, że jest jeszcze słodsze od mleka matki i ma bardziej wyraźny smak. 
 
Zdaniem naukowca ludzkie mleko od zmodyfikowanej krowy to szansa dla matek, które nie mogą karmid 
piersią np. po cesarskim cięciu. Jak na razie musi im wystarczyd mieszanka dla niemowląt - zhumanizowane 
krowie mleko. To jednak nie to samo co mleko matki, idealny pokarm dla dziecka o składzie tak złożonym, 
że nie jest do kooca rozpoznany. 

Profesor Li nie przejmuje się tym, czy wprowadzanie ludzkiego DNA do organizmu krów jest etyczne. - Na 
całym świecie 1,5 mld ludzi nie dojada - odpowiada. - Naszym obowiązkiem jest rozwijad naukę 
i technologię, a nie hamowad ich rozwój. Najpierw musimy wyżywid ludzi, a potem zająd się przekonaniami - 
tłumaczy. 

W przeciwieostwie do Europy Chiny nie boją się żywności zmodyfikowanej genetycznie. Ich naukowcy 
opracowali już genetycznie zmodyfikowane papaje i pomidory oraz odporne na owady odmiany ryżu 
i kukurydzy. 
 
Badania Li finansuje duży chioski koncern biotechnologiczny. Przy jego wsparciu uczeni chcą wprowadzid 
"mleko jak od mamy" na rynek w ciągu trzech lat. Wcześniej przeprowadzą testy na ochotnikach. Nie 
wszystkie chioskie matki są zachwycone. - Na pewno nie spróbuję tego mleka - deklaruje Lu, matka 14-
miesięcznego dziecka – Nawet, jeśli ono jest podobne do ludzkiego, to nadal jest to mleko zmodyfikowane - 
tłumaczy. Problem w tym, że mleku dla niemowląt chioscy rodzice także już nie ufają. W 2008 roku setki 
tysięcy chioskich niemowląt zatruło się mieszkanką z trującą melaminą, a sześcioro zmarło. 

Przeciwko eksperymentom z krowami protestują przeciwnicy zmodyfikowanej żywności w Europie. - 
Potomstwo klonowanych zwierząt cierpi często na różne choroby - zauważa rzeczniczka brytyjskiego 
Królewskiego Towarzystwa Obrony Zwierząt. Podobnego zdania są działacze GeneWatch UK. - Ustalenie, 
czy mleko jest bezpieczne dla ludzi, wymaga przeprowadzenia testów na taką samą skalę jak przy 
wprowadzaniu nowego leku, inaczej nie będziemy niczego pewni - mówi dyrektor GeneWatch Helen 
Wallace. 
 
Greenpeace zwraca uwagę, że w ostatnich latach Chiny zainwestowały miliardy w biotechnologie, ale że nie 
dorobiły się jak dotąd niezależnego i wiarygodnego systemu kontroli. Ekolodzy są z zasady przeciwni 
dopuszczeniu genetycznie zmodyfikowanych produktów do ludzkiego łaocucha pokarmowego. Obrooców 
zwierząt martwi z kolei wpływ eksperymentu na krowy. 

Z chioską "cudowną" krową będzie konkurowad argentyoska. Naukowcy z Buenos Aires wyhodowali 
bowiem bydło, które będzie dawad mleko bogate w ludzkie proteiny. Podobnie jak Chiny, Argentyna jest 
wielkim eksporterem żywności i jednocześnie potęgą w dziedzinie upraw zmodyfikowanych genetyczne. 

Cały tekst: 
http://wyborcza.pl/1,76842,9827474,Ludzkie_mleko_prosto_od_chinskiej_krowy.html#TRrelSST#ixzz2t2HbNlxd 

 
Komentarz: No i teraz na mieszankach też będzie trzeba bardzo dokładnie sprawdzad skąd pochodzi, bo 
wiemy jak jest z jakością produktów MADE IN CHINA, a teraz grozi nam spotkanie z uczłowieczoną krową 
w proszku… Brrr… 

http://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=chiny
http://wyborcza.pl/0,86663.html
http://wyborcza.pl/1,76842,9827474,Ludzkie_mleko_prosto_od_chinskiej_krowy.html#TRrelSST#ixzz2t2HbNlxd
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Życzenia radosnych świat wielkanocnych,  

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny  

i wiarą w sens życia, pogody w sercu i radości płynącej z faktu  

Zmartwychwstania Pańskiego  

oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób życzy 
  
 

 - Zarząd PTKiDL 
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Monika Żukowska - Rubik 

Katarzyna Asztabska 

Kinga Osuch 
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