
Biuletyn  
Rady Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych 
Polish Association of Lactation Consultant 

 
3/2009 

MAJ - SIERPIEO 

                              

 

 

 

Drogie Koleżanki! 
W tak zwanym międzyczasie, nastało lato, a wraz z nim czas urlopów, 

wakacji… Czas błogiego lenistwa i ”nicnierobienia”. Pora, kiedy życie troszeczkę 
zwalnia i można się na chwilę zatrzymać, pozachwycać tym, co umyka nam w 
pośpiesznej codziennośći… 
Życzę, by ten króciutki czas kanikuły dostarczył wielu takich zachwytów i wzruszeń. 
By można było przywoływać je w pamięci, gdy już powrócimy do pracy, do wychowywania dzieci, gotowania 
obiadów i robienia zakupów… Niech wspomnienie to wywoła uśmiech na zmęczonej twarzy 

Trochę to trwało, ale chyba warto było czekać. Cieszę się, że mogę przesłać tak bogaty 
numer naszego Biuletynu, stworzony przy współpracy z innymi Konsultantkami i nie 
tylko.  
Serdecznie dziękuję Pani dr. Aleksandrze Hadyś, która podzieliła się z nami przekładem 
streszczeń ciekawych artykułów z bardzo różnych, zagranicznych źródeł.  
Zapraszam wszystkich do ich przeczytania! 

Dużo też ostatnio się działo w świecie naturalnego karmienia w kraju i za granicą. 
Część z nas bezpośrednio brała udział w tych wydarzeniach. Dzięki przygotowanym 
relacjom, nieobecni mogą przybliżyć sobie omawiane zagadnienia, a obecni tamże, 
przywołać wspomnienia. 
Mam nadzieję, że zawartość i objętość tego wydania Biuletynu usatysfakcjonuje 
Panie i umili ten letni czas!  
 

Z gorącymi pozdrowieniami – Kasia Asztabska 
 

 
 
 
 
 
Sprawą najbardziej aktualną z aktualnych jest fakt, że Rada Międzynarodowych Konsultantów 
Laktacyjnych ma nowe Prezydium i od  06.06.2009 na jej czele stanęli: 

 

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Barbara Królak - Olejnik – neonatolog-pediatra, Zabrze 
Z-ca przewodniczącej: mgr Ewa Masełkowska - Stępnik – historyk sztuki, Poznao 
Sekretarz: mgr Katarzyna Asztabska – pedagog, Gliwice 
Skarbnik: mgr Joanna Żołnowska – położna, Kartuzy 
 

AKTUALNOŚCI 

Fot. internet  

Fot. internet  

Fot. internet  
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IBLCE International Board of Lactation Consultant Examiners 

 
Informacja dotycząca uznawania punktów CERP za programy 
edukacyjne finansowane lub sponsorowane przez podmioty 
komercyjne 
 
 
Dnia 23 czerwca 2009 Zarząd IBLCE, po rozpatrzeniu sprawozdania komisji powołanej w celu ustalenia, 
czy Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (International Code 

of Marketing of Breast-milk Substitutes) jest łamany przez firmę MEDELA, jednoznaczne wyraził swoje 
stanowisko. 
 

Od 30 czerwca 2009 IBLCE nie będzie już akceptowad wniosków CERP, gdzie jako sponsor miała udział 
firma MEDELA. Nasze seminarium 6 czerwca 2009 ma ważne CERPy! 
 

Od 1 stycznia 2010 wszelkie działania edukacyjne sponsorowane lub finansowane przez firmy łamiące 
Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece nie będą miały przyznawanych CERPów. 
 

W 2010 roku IBLCE opublikuje politykę, definicje i wytyczne dotyczące finansowania i komercyjnego 
sponsoringu działao edukacyjnych służących kształceniu konsultantów laktacyjnych, aby uniknąd 
jakiegokolwiek konfliktu interesów. 

 
Więcej na stronie: www.iblce.org 
 
 

 
 
 
 
Monika Rubik, Warszawa 

Zebranie RMKL 
Warszawa, 6 czerwca 2009 roku 
 

Walne Zebranie RMKL odbyło się po zakooczeniu Seminarium z okazji Światowego Tygodnia 
Promocji Karmienia Piersią, w czasie którego świętowaliśmy już VI Zjazd RMKL.  

 

Zgodnie ze zobowiązaniem podjętym w Niepołomicach przygotowałyśmy zebranie 
sprawozdawcze i wybory nowego prezydium RMKL. W zebraniu wzięły udział 27 osób. W pierwszej 
części zebrania przedstawione zostało szczegółowe sprawozdanie z okresu od października 2008 do 
chwili obecnej oraz przekazane sprawozdanie podsumowujące działania RMKL od początku jej istnienia, 

ZDARZYŁO SIĘ… 
 

http://www.iblce.org/
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które ogniskowały się wokół kilku najważniejszych sfer: aktywnośd na rzecz matek i dzieci, promocja 
karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego, działania na rzecz środowiska konsultantów laktacyjnych, 
szkolenie medyków i przyszłych konsultantów i doradców prowadzone przez członków RMKL z ramienia 
KUKP, CNOL, uniwersytetów medycznych i innych organizacji i instytucji, współpraca z organizacjami 
krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu. O wszystkich tych sprawach członkowie RMKL byli na 
bieżąco informowani za pośrednictwem biuletynów mailowych i na kolejnych zebraniach RMKL. 

Przedstawione zostało również sprawozdanie finansowe z ostatniego okresu. Niewątpliwie 
satysfakcjonujące jest dla odchodzącego prezydium to, że finanse RMKL pozostawiamy na sporym 
plusie. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostały przyjęte przez Walne Zebranie RMKL 
w głosowaniu. 

Następnie odbyły się wybory nowego prezydium. Sprawy RMKL będą prowadzid przez następne 
dwa lata: Barbara Królak-Olejnik, jako przewodnicząca, Ewa Masełkowska-Stępnik, jako 
wiceprzewodnicząca, Katarzyna Asztabska, jako sekretarz oraz Joanna Żołnowska, jako skarbnik. 
Ogromnie cieszę się, że możemy, jako odchodzące Prezydium przekazad sprawy w dobre ręce. 
Chciałabym podziękowad wszystkim Koleżankom, które zgodziły się kandydowad w wyborach za 
gotowośd podjęcia tego wyzwania, a Kasi Asztabskiej za gotowośd kontynuowania pracy w Prezydium.  
Jej obecnośd z pewnością będzie pomocna w płynnym przejęciu nowych zadao 

 

W dalszej części zebrania przedyskutowane zostały niektóre zapisy projektu statutu RMKL 
przygotowanego przez Malwinę Okrzesik i Ewę Masełkowską – Stępnik, dotyczące m.in. nazwy 
organizacji, kryteriów przyjmowania nowych członków. Członkowie zebrania zgodzili się, że warto 
kontynuowad pracę nad statutem. Przedstawiono również projekt regulaminu RMKL przygotowany 
przez Joannę Piątkowską. Członkowie zebrania wyrazili zdanie, że oba projekty dobrze byłoby rozesład, 
tak, aby członkowie RMKL mogli się z nimi zapoznad, zgłosid ewentualne uzupełnienia i przygotowad do 
dyskusji. 

Ustalono termin kolejnego zjazdu RMKL, siódmego już na 3-4 grudzieo 2010. Ten zjazd organizują 
koleżanki z Poznania. 

 

W czasie kolacji wzniosłyśmy toast za nowe Prezydium i życzyłyśmy Koleżankom powodzenia 
w kierowaniu RMKL. 
 

Na zakooczenie relacji chciałabym bardzo podziękowad Magdzie Nehring-Gugulskiej za 
zaproszenie RMKL do współorganizacji Seminarium wraz z Fundacją Twórczych Kobiet, CNoL, Fundacją 
Mleko Mamy i KUKP oraz czuwanie nad całością i każdym szczegółem przedsięwzięcia.  Jest bardzo 
prawdopodobne, że gdyby nie inicjatywa Magdy, Zjazd i zebranie nie odbyłyby się.  

Serdeczne podziękowanie kieruję również do Eli Barthy. Ela czuwała nad organizowaniem sali na 
zebranie oraz kolacji, dopilnowała również, żeby wszystkie prelegentki II sesji na czas przesłały 
streszczenia do materiałów konferencyjnych. 

I oczywiście dziękuję Kasi Asztabskiej za przesłanie zaproszeo na konferencję i zebranie RMKL, 
zbieranie zgłoszeo (za „tupnięcie” na nas za opieszałośd również) – dzięki czemu wiedziałyśmy, na ile 
osób szykowad zebranie i kolację... 
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Słowo od pierwszego Prezydium RMKL 
 

Niebawem minie pięd lat od czasu stworzenia Rady Międzynarodowych Konsultantów 
Laktacyjnych. Był to czas wielkiego entuzjazmu, euforii wręcz, które czułyśmy po ogłoszeniu wyników 
pierwszego polskiego egzaminu IBLCE. Towarzyszyło nam poczucie, że tę energię i potencjał tkwiący 
w pionierach polskiego poradnictwa laktacyjnego warto zorganizowad, by wspólnie realizowad ważne 
cele. 

Największym kapitałem każdej organizacji są ludzie, tak również było w przypadku RMKL. Nie 
sposób wymienid wszystkie osoby, które kreowały i wspierały działania Rady: autorów oficjalnych listów, 
pism i dokumentów, organizatorów konferencji, wykładowców, przedstawiających historie pacjentek, 
prowadzących sesje, autorów artykułów, plakatów, streszczeo, relacji do biuletynu RMKL i pism 
branżowych, tekstów i tłumaczeo na stronę Rady, wszystkich tych osób, które broniły dobrego imienia 
konsultanta IBCLC, promowały jego wizerunek oraz reprezentowały RMKL na różnych forach, także 
wszystkich tych, którzy swoją obecnością i życzliwością towarzyszyli poczynaniom powstającej od 
podstaw organizacji. 
 

Wspólnie stworzyliśmy Radę, która jest rozpoznawana w środowisku medycznym, jest partnerem 
polskich i europejskich organizacji wspierających karmienie piersią, organizuje co roku świetne 
merytorycznie i logistycznie konferencje, dba o to, by do konsultantów docierała najnowsza wiedza. Ma 
swoją stronę internetową, wydaje biuletyn.  
Rada podjęła również bardzo trudną próbę uzyskania refundacji porad laktacyjnych i rejestracji zawodu 
konsultanta laktacyjnego. Koncepcje te wyprzedziły swój czas i nie miały szansy zaistnied w obecnych 
warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia. Grunt został jednak przygotowany i pozostaje kwestią 
czasu podjęcie ponownych starao. 

Wiele aktywności podejmowanych przez RMKL służy nie tylko jej członkom, ale także 
niezrzeszonym IBCLC, doradcom laktacyjnym, tym wszystkim którzy pracują z matkami karmiącymi 
piersią, samym matkom i ich dzieciom. 

W kolejnych latach będziemy zapewne starali się rozwiązad kwestię samodzielności RMKL, 
odpowiedzied sobie na pytanie, jaką ma byd organizacją, powszechną czy elitarną, silną merytorycznie, 
zdolną podejmowad dialog z instytucjami paostwowymi i środowiskiem medycznym, wypracowad 
formalne ramy działania i struktury. 

Naszą siłą jest jednośd, wypracowana na drodze merytorycznej, otwartej dyskusji. Nie bójmy się 
podejmowad trudnych  tematów, szanujmy się nawzajem i bądźmy wobec siebie lojalne. Tylko tak uda 
się nam zawalczyd o to, co dla nas ważne. 
 
 
 

Z pozdrowieniami 
 

Monika Żukowska-Rubik 
Magdalena Nehring – Gugulska 
Katarzyna Asztabska 
Maria Kaleta 
 

Warszawa, Gliwice, Kraków, dnia 19 czerwca 2009 
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Słowo od pierwszej Przewodniczącej RMKL  
 

Z radością i spokojem przekazuję przewodniczenie RMKL nowemu 
Prezydium. Nadal jestem gotowa wspierad działania rady i służyd swoim 
doświadczeniem, ale już z drugiej linii. Zamykam ważny etap w moim życiu. 
Pięd lat to kawałek historii, którą współtworzyłam i jest to satysfakcjonujące 
odczucie. Był to dla mnie czas intensywny, wypełniony pracą, bardzo ciekawy, 
czasami pełen euforii, czasami troski. To, co dla mnie najcenniejsze to 
działanie na rzecz słusznej sprawy, która stała się treścią mojego życia oraz 
praca z fantastycznymi i absolutnie wyjątkowymi kobietami. Jestem dumna, 
że jestem wśród Was! 

Wszystkim moim Koleżankom chcę podziękowad za wsparcie 
i energię, które od Was czerpałam, za uśmiech, słowo, życzliwośd i konkretną 
radę i pomoc.  

Szczególne podziękowanie chciałabym skierowad do Koleżanek 
z Prezydium: Magdy – która, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy w stowarzyszeniu 
i umiejętności szerokiego spoglądania na sprawy, była mi podporą, duchem doradczym i gotowa była 
pomóc mi o każdej porze i w każdych okolicznościach, Agnieszce i Kasi - sekretarzom, za dzielne 
sprawowanie pieczy nad formalnym funkcjonowaniem Rady, pełną dyspozycyjnośd i poczucie humoru, 
które pomagało mi pokonad różne zakręty, Marii za czuwanie nad skarbem i jego pomnażanie, 
niezłomnie pozytywne myślenie i cudowny brak czułości dla głupich drobiazgów. 

 

Pracując w RMKL wiele dałam od siebie, ale dużo więcej dostałam i z tą wdzięcznością pozostaję. 
 

Monika Żukowska – Rubik 
 

 

 
 
 
Ewa Masełkowska - Stępnik, Poznao 

Strategy Meeting VELB Monachium 13 – 14 06.2009 
 

W dniach 13 i 14 czerwca miałam przyjemnośd 
uczestniczyd w spotkaniu pod nazwą „Strategy Meeting” 
zorganizowanym przez nowy Zarząd VELBU w małej, 
podmonachijskiej miejscowości Lustheim. Gospodarzem 
spotkania była dr Tarane Probst, która od października 2008 jest 
nowym prezesem VELBu. Uczestniczkami były nasze koleżanki, 
które reprezentowały stowarzyszenia skupiające Konsultantów 
IBCLC w takich krajach jak: Włochy, Holandia, Dania, Belgia, 
Rumunia, Grecja, Niemcy, Francja, Austria, Szwajcaria i Polska. W 
spotkaniu uczestniczyła również Ina van Gerwen-Blank, również 
z zarządu VELBU, oraz Ulrike, która w VELB’ie pełni obowiązki 
sekretarki.  Fot. zbiory autorki  
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Celem tego spotkania było wzajemne poznanie się, 
zaprezentowanie nowego zarządu, struktury oraz działao 
VELBU, wspólna „burza mózgów” na temat wzmocnienia pozycji 
zawodowej konsultantów IBCLC, promowania w Europie 
karmienia piersią, polepszenia komunikacji między zarządem 
VELBU a stowarzyszeniami krajowymi (internet), finansów, 
szkoleo, PR  i misji VELBU.  

 

Nasze spotkanie zaczęło się 13.06 od prezentacji Tarane, która 
przedstawiła nam nowy zarząd VELBU (info dostępne na stronie 
internetowej VELBU), jego dotychczasową strukturę, działania, 
sposób finansowania, rozterki nowego zarządu dotyczące zatrudniania nowych pracowników 
i posiadania siedziby – biura, określenia misji VELBU itp. 
 

Dalszą częśd sobotniego przedpołudnia wypełniły prezentacje przedstawicielek stowarzyszeo krajowych, 
które zawierały podstawowe informacje na temat ich struktur organizacyjnych, działao itp.  
 

Po południu miałyśmy prowadzoną metodą warsztatową „burzę mózgów” w efekcie której doszłyśmy do 
takich konkluzji: 
 

Dla wszystkich stowarzyszeo krajowych niezwykle ważne jest wzmocnienie pozycji zawodowej 
konsultantów IBCLC – dla VELBU również, jako organizacji „parasolowej” skupiającej te stowarzyszenia.  
 
Pomysły na wzmocnienie PR zawodu konsultanta IBCLC ( oraz VELBU) 
 

- stworzenie lobby dla IBCLC i dla pary matka-dziecko - np. we współpracy z IBFAN – najważniejsze – 
trafiad z naszą misja do właściwych ludzi – szukad ludzi ze „świecznika” i decydentów, którzy mogą 
popierad nasze dążenia, 
- sformułowad MISJE –  co jest naszą misją i jak ją realizowad, 
 

- promocja IBCLC poprzez środowiska medyczne - lekarzy –– 
konsultanci IBCLC, jako częśd VELB’U – silnej organizacji 
międzynarodowej skupiającej w tej chwili 3000 konsultantów 
IBCLC. Dotarcie do lekarzy przyjaznych karmieniu piersią oraz 
krajowych stowarzyszeo pediatrycznych i neonatologicznych, 
 

- lobbowanie w swoich krajach poprzez ludzi, którzy mają dużą 
popularnośd – np. aktorzy, dziennikarze, politycy – znalezienie 
tych sprzyjających karmieniu piersią (popularyzacja zdrowia, 
zdrowego trybu życia) i namówienie ich na publiczne propagowanie karmienia piersią, 
 

- dotarcie do mediów – prasa (również popularna, niekoniecznie tylko fachowa), internet, telewizja, 
radio (tutaj w każdym medium o ile będzie to możliwe promowanie fachowego doradztwa IBCLC), 
 

- pomysł na spot telewizyjny finansowany przez UE tłumaczony na języki krajów członkowskich, który 
poprzez Ministerstwo Zdrowia miałby trafid do TV – zadanie dla przedstawicieli krajowych – znaleźd 
dostęp do mediów!, 
 

- internet – wykorzystywany, jako źródło promocji działao konsultantów IBCLC – może reklamy 
w Internecie. Ważne, aby każda organizacja członkowska miała swoją stronę WWW. Pomysł, aby strony 
WWW organizacji członkowskich połączyd linkami ze sobą oraz VELBem. Newsletter VELBu – zarząd 

 Fot. zbiory autorki  Andrea z Austrii  

Fot. zbiory autorki  Tarane  przy tablicy z pomysłami  
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widzi go też, jako źródło informacji o działaniach stowarzyszeo krajowych – byd może redagowany przez 
nie.  
 

14-go, w niedzielę do g. 12 – stej czas zajęły nam następujące tematy: 
 

- Film „Breast ist  best” – czy VELB ma zakupid prawa do rozpowszechniania filmu  (20 tys. euro!) i go 
dalej komercyjnie rozpowszechniad? Ze względu na koszty i ukazanie się niedawno na niemieckim rynku 
dwóch innych filmów o karmieniu piersią pomysł ten padł. Zarząd VELBU będzie się jeszcze zastanawiał, 
jak znaleźd ewentualnie inną taoszą drogę (np. zamiast mówionej ścieżki dźwiękowej czy mogłyby byd 
napisy – taosza opcja), 
- walka o refundację porad laktacyjnych – na świecie stara się o to ILCA – informacje na ten temat 
można znaleźd na stronie WWW ILCA – szukając hasła CAAHEP,  

- szkolenia na konsultantów IBCLC – dla większości krajowych 
stowarzyszeo prowadzenie szkoleo na konsultantów IBCLC oraz 
doradców laktacyjnych jest głównym źródłem ich dochodów 
(!!!). Ponieważ nie ma żadnego monitoringu szkoleo na IBCLC w 
poszczególnych krajach i ich jakośd może byd różna, pojawił się 
pomysł (AARC), aby powstał globalny model szkoleo na IBCLC. 
IBLCE skróciło ilośd wymaganych godzin szkolenia do 45 godzin, 
z zaznaczeniem, że jeżeli jest tych godzin więcej, to tylko lepiej 
dla kursantów. U większości koleżanek wiadomośd o 45 godz. 
szkoleniu na IBCLC wywoływała dosyd duże oburzenie, 

- finanse VELBu – dyskusja jak skutecznie finansowad działalnośd – pomysł internetowego sklepiku z 
gadżetami VELBu – sklepik powiązany linkami z innymi sklepikami krajowych stowarzyszeo, aby też 
kupowad od siebie nawzajem, 
- składki członkowskie. Są trzy grupy członków płacących do VELBu składki – A, B i C płacące 
odpowiednio 12, 10 i 8 euro rocznie od członka. O składce 5 euro, którą (jak mi wiadomo) my płacimy 
w ogóle nie było mowy. Tarane stoi na stanowisku, że minimalna składka na VELB powinna wynosid 
1 euro miesięcznie (zarząd VELBu będzie dążył do podniesienia składki ze względu na podwyżki różnych 
kosztów). A składka mniejsza niż 8 euro może byd utrzymana tylko dla np. uczących się członków VELBu. 
Jeżeli chodzi o Polskę to zaprezentowałam nasze stanowisko, że nie jesteśmy w stanie płacid więcej niż 
5-6 euro od członka, bo inaczej nic nam nie zostanie w kasie. Sprawa podwyżki składek nie została 
ostatecznie przesądzona i decyzje na ten temat zostaną podjęte na kongresie w Bazylei, 
-„Medela” – stanowisko zarządu VELBu na dzisiejszy jest takie, że przekazało firmie swoje stanowisko na 
temat promowania przez nią w swoich reklamach butelek ze smoczkami i  „Medela” nie wycofa się 
z tych reklam (a podobno rozważa taką możliwośd), to VELB zaprzestaje z nimi współpracy, sponsoringu, 
reklam itp. Takie stanowisko jest rekomendowane dla stowarzyszeo krajowych; jednak niektóre z nich 
mają podpisane z „Medelą” kilkuletnie umowy o sponsorowaniu, więc generalnie VELB daje 
stowarzyszeniom krajowym wolną rękę w zakresie współpracy z „Medelą”. Jeżeli „Medela” wycofa się 
z reklamowania butelek ze smoczkami to w ogóle problem znika. Tarane była zdania, że skoro „Medela” 
łamie Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece a zasad 
przestrzegania tego Kodeksu strzeże IBFAN, to ta organizacja powinna przywoład „Medelę” do porządku, 
- strona internetowa VELBU – pomysł, żeby była powiązana linkami ze stronami WWW organizacji 
krajów członkowskich – duży nacisk na polepszenie komunikacji internetowej naszej społeczności. Jest 
również idea, aby członkowie VELBU poprzez hasło mogli się logowad do wydzielonej części strony 

Fot. zbiory autorki  Georgina (Rumunia) i Dagmar (Niemcy)   
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dostępnej tylko dla IBCLC. Będą jeszcze rozważania jak najlepiej rozwiązad to pod względem 
technicznym, 
- następny kongres VELBU – odbędzie się w Bazylei 21-23 Października 2010 roku. Przy okazji ILCA 
będzie świętowała swoje 25 te urodziny. 
 

Z informacji nieoficjalnych – atmosfera spotkania była świetna, 
wszystkie cieszyłyśmy się, że możemy się nawzajem lepiej poznad. 
Tarane sprawia wrażenie osoby rzutkiej i pełnej nowych pomysłów na 
lepsze działanie VELBU. Dzięki dużej liczbie doskonałych posiłków 
miałyśmy też wiele okazji do nieoficjalnych rozmów, które bardzo nas 
do siebie zbliżyły.  

 
 

 
 

F

Fot. zbiory autorki 

Chwila wolnego – Serena (Belgia), Ingrid (Dania) i Dagmar (Niemcy) 

 
 
 

 
 

 
 
Ewa Masełkowska – Stępnik, Poznao 

Czym jest VELB? 
 

VELB – Verband Europäischer Laktationsberaterinnen IBCLC 
European Lactation Consultant Association 
 
Strona: WWW.VELB.ORG 
 

 
VELB jest międzynarodowym stowarzyszeniem „parasolowym” skupiającym stowarzyszenia 
międzynarodowych konsultantów laktacyjnych z 14 krajów. Obecnie do VELBU należy 3273 
konsultantów IBCLC z całej Europy.  
 

VELB został utworzony w 1991 roku przez pierwsze konsultantki laktacyjne w Europie, aby wspierad 
i promowad karmienie piersią poprzez międzynarodową organizację skupiającą europejskich 
Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych IBCLC. 
 

VELB ma realizowad następujące cele 
 wspieranie zawodu konsultanta laktacyjnego IBCLC – VELB, jako silna organizacja zawodowa dla 

IBCLC działająca i lobbująca na rzecz umocnienia pozycji zawodowej konsultantów IBCLC 
 

 kształcenie i dokształcanie konsultantów IBCLC 
 

 na arenie międzynarodowej reprezentowanie interesów środowiska Międzynarodowych 
Konsultantów Laktacyjnych IBCLC (w tym krajowych stowarzyszeo) również w kontaktach 

http://www.velb.org/
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z międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze zdrowia, żywienia i karmienia piersią 
(np. UNICEF, IBFAN, WABA, ILCA) 

 

 wspieranie oraz promowanie naukowych oraz praktycznych badao dotyczących karmienia piersią 
 

 organizowanie międzynarodowych kongresów (co 2 lata – członkowie VELBU mają zniżki na 
opłatę konferencyjną) 
 
 

Initial overview with ILCA, VELB and IBLCE 

 

 
 
 

Nowy Zarząd VELBu został wybrany w październiku 2008 w Wiedniu i składa się obecnie z siedmiu osób: 
 

Prezydent: Dr Tarane Probst, Niemcy  
Vice Prezydent: Ina van Gerwen – Blanck, Holandia  
Sekretarz: Isolde Seringer, Austria  
Zastępca sekretarza: Denise Both, Niemcy (przygotowuje kongres w Bazylei) 
Skarbnik: Dr Sandra Dübendorfer-Mäder, Szwajcaria  
Zastępca Skarbnika: Dr Jolanta Nurek, Polska 
Członek Zarządu: Maryse Arendt, Luxemburg  
 

Oprócz wyżej wymienionych oficjalnych funkcji wszystkie członkinie Zarządu odpowiedzialne są za 
konkretne działania na różnych obszarach (np. szkolenia, edukacja czy kontakty międzynarodowe) – dla 
zainteresowanych więcej na stronie VELBU - przy zakładce „Zarząd”. 
 

Zarząd współpracuje ściśle i kontaktuje się ze stowarzyszeniami krajowymi oraz z IBLCE. ILCA i IBLCE 
Europe. Lista krajowych organizacji skupiających konsultantów laktacyjnych IBCLC na stronie WWW 
VELB’u.  
 

VELB prowadzi szkolenia i kursy dla przyszłych (i obecnych) międzynarodowych konsultantów 
laktacyjnych IBCLC oraz dla doradców laktacyjnych na obszarze krajów niemieckojęzycznych i Włoch. 
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Dział szkoleo zarządu finansuje w 90% działalnośd VELBU, reszta pieniędzy pochodzi od sponsorów oraz 
ze składek członkowskich. 
 

VELB wydaje cyklicznie czasopismo dla fachowców (IBCLC) „Laktation und Stillen”(„Laktacja i karmienie 
piersią”), które można w redakcji zakupid lub zaprenumerowad. ( na stronie internetowej dostępne jest 
archiwum z wydaniami z lat poprzednich z niektórymi wybranymi artykułami) 
 

Na stronie internetowej VELBU można znaleźd statut, wszelkie informacje o IBCLC, projekty 
międzynarodowe, w które VELB był bezpośrednio zaangażowany, dokumenty dotyczące karmienia 
piersią (projekt dla UE- „Blueprint” – wspieranie karmienia piersią w Europie, EUNUTET – karmienie 
niemowląt i małych dzieci – zalecenia dla UE, „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów 
Zastępujących Mleko Kobiece”) oraz  inne inicjatywy i regulacje dotyczące wspierania i promocji 
karmienia piersią w Europie i na świecie.  
 

 

 
 

 

 

Karmienie piersią uchroni przed zawałem 
24.04.2009  
  

 
Według badao amerykaoskich naukowców kobiety, które karmią swoje potomstwo piersią, chronią tym 
samym swój organizm przed zawałem. 
"Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów wśród kobiet. Dlatego tak ważne jest 
wyjaśnienie, jak najlepiej się przed nimi chronid" - pisze w "Obstetrics & Gynecology" prof. Elanor Bimla 
Schwarz z uniwersytetu w Pittsburghu. Kierowany przez nią zespół naukowców sprawdził, jak wpływa na 
ich zdrowie karmienie piersią. 
Pensylwaoscy uczeni przeanalizowali dane zebrane od 140 tysięcy kobiet. Jak wynika z danych, kobiety, 
które karmiły swoje dzieci piersią przez co najmniej miesiąc, miały mniejsze stężenie cholesterolu we 
krwi oraz rzadziej chorowały na cukrzycę i nadciśnienie, informuje „Gazeta Wyborcza”. 
U pao, które karmiły piersią ponad rok, ryzyko zawału serca czy udaru mózgu było o 10% mniejsze w 
porównaniu z ich rówieśniczkami, które nigdy nie karmiły. Zdaniem naukowców karmienie wpłynęło na 
ochronę przed zawałem na kilkanaście lat. Wszystkie kobiety, od których zebrano dane urodziły dzieci 
przed 35. rokiem życia. 
"Od lat wiadomo, że karmienie naturalnym mlekiem matki jest bardzo korzystne dla zdrowia dziecka. 
Teraz zyskaliśmy dowód na to, że podobnie jest również w przypadku samych kobiet" - podsumowuje 
Bimla Schwarz. 
  
  
Źródło: www.rynekzdrowia.pl 

PRZECZYTANE 

http://www.rynekzdrowia.pl/
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Artykuł przeczytała, wyekstrahowała i skomentowała 
Katarzyna Raczek-Pakuła, IBCLC, Warszawa 
 
Tym razem doniesienie z Medical Tribune 4/2009: 

"Poczęte w petach" - artykuł red. Alicji Giedroyć 
 
Autorka przeprowadziła wywiad z lek.med. Rafałem Babiakiem, 
prowadzącym gminną poradnię antynikotynową dla dorosłych we 
Wrocławiu. Artykuł wydał mi sie na tyle ciekawy, że pozwoliłam sobie 
wynotowad, co bardziej poruszające fragmenty: 
 

 Palenie uszkadza rocznie 3% funkcji jąder – każdy rok palenia oznacza 
gorsza szansę na zapłodnienie. 

 Nikotyna w dużych dawkach bywa zabójcza dla zarodka i znacznie pogarsza proces jego 
zagnieżdżenia. 

 Wśród palących kobiet jest statystycznie więcej poronieo i porodów przedwczesnych. 
 W łożysku występują wyraźne zmiany martwicze. 
  Noworodek palącej matki jest średnio o 500 g lżejszy i jego układ nerwowy i oddechowy nie jest 

dobrze przystosowany do funkcjonowania poza organizmem matki. 
 Nagła śmierd łóżeczkowa zdarza się praktycznie tylko u dzieci palących matek. 
 Ok.30% dzieci rodzi się w Polsce z objawami uzależnienia od nikotyny ( taki jest odsetek palących 

wśród młodych kobiet – w Polsce pali nałogowo 18% kobiet). 
 Młoda kobieta, która rodzi dziecko, często ma za sobą wiele lat nałogu. Jeśli w ciąży nie rzuciła 

palenia – rodzi uzależnione dziecko. 
 Noworodek uzależniony od nikotyny płacze i niepokoi się, co 45 minut, zgodnie z typowym dla 

nałogowca cyklem, gdy musi sięgnąd po papierosa.   
 Jeśli matka karmi go naturalnie, z mlekiem dostaje dawkę nikotyny i się uspokaja. Jednak 

z powodu uzależnienia karmienia muszą odbywad się częściej, niż co 3 godziny. 
 
Ciekawa jestem, czy któraś z koleżanek IBCLC tez zaobserwowała podobny rytm karmieo u palącej matki. 
Jeśli tak, prosimy o prezentacje przypadku. 
A jeśli nasza karmiąca mama chce zerwad z nałogiem? 
Zajrzałam do „Medications & Mothers' Milk” T.W. Hale 2006 – jedną z metod leczenia z nałogu 
nikotynowego – plastry z nikotyną - są dozwolone w okresie laktacji (należą do kategorii L2). 
Ryzyko stosowania plastrów z nikotyną w okresie karmienia piersią jest mniejsze niż ryzyko karmienia 
mieszanką. Oczywiście plastry z nikotyna zawierają co prawda nikotynę, ale nie zawierają pozostałych 
4000 toksycznych substancji, które znajdują sie w dymie papierosowym. 
Uwaga pułapka – na ulotce plastra NiQuitin sprzedawanego w Polsce, jako lek bez recepty jest 
adnotacja, że nie stosuje sie go w ciąży i podczas karmienia piersią... A Hale pisze co innego, ale do tego 
już powoli przywykłyśmy. 
K.R-P. 
 

Fot.internet  
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Tłumaczenie: Agnieszka Abemonti-Świrniak, LLL, Paryż 
Opracowanie redakcyjne i merytoryczne: Elżbieta Bartha, IBCLC, Warszawa 

Odżywianie w czasie karmienia piersią 
 

Jak mówi jedno z zaleceo La Leche League "właściwe odżywianie to odżywianie zróżnicowane 
i zrównoważone, składające się z pokarmów jak najbardziej „naturalnych". Jest to zresztą prawda 
obowiązująca nie tylko podczas karmienia piersią. Niemniej jednak, (i potwierdzają to mamy), czas 
karmienia piersią staje się często czasem zmian nawyków żywieniowych. Niektóre pokarmy zdają się 
niekorzystnie wpływad na dziecko (alergia, kolki), albo zdajemy sobie sprawę, że sposób odżywiania całej 
rodziny mógłby ulec poprawie. Mleko matki (nawet źle odżywionej) pozostaje najlepszym pokarmem dla 
dziecka. Ostatnie badania wskazują jednak, że sposób odżywiania się matki nie pozostaje bez 
konsekwencji na zdrowie dziecka. Chcemy zaprezentowad Wam te badania, aby każdy mógł wybrad to, 
co dla niego najlepsze. 
 

Podczas ciąży i karmienia jesteśmy bombardowane radami dietetycznymi. Niektórzy mówią, że trzeba 
jeśd pewne rzeczy, by produkowad więcej mleka, inni ostrzegają, że pewne produkty mogą sprawid, że 
dziecko nie będzie chciało ssad. Jeszcze inni twierdza, że jakieś produkty mogą byd niezdrowe dla dziecka 
lub hamowad laktacje. Jak się w tym odnaleźd? 
 

Długie lata praktyki wśród matek karmiących w całym świecie przekonały animatorki LLL, że najlepsza 
dieta podczas karmienia nie jest ani skomplikowana ani kosztowna. Nie wymaga długich przygotowao 
ani eliminowania naszych ulubionych produktów, ani też jedzenia rzeczy, których dotąd nie znałyśmy. 
Może też wyglądad inaczej w zależności od osoby. 
 

Dobre odżywianie posiada zalety, które są nie do przecenienia nie tylko dla matki karmiącej i jej dziecka. 
Cała rodzina, w tym niemowlę, które niedługo będzie jeśd tak jak inni, skorzysta na wprowadzeniu 
dobrych obyczajów żywieniowych. 
 

Ostatnie badania wykazały, że nawet, jeśli pewnych pokarmów brakuje w diecie matki, jest ona w stanie 
produkowad mleko, które pozwoli dziecku rosnąd. Bardzo niewielka jest różnica miedzy mlekiem kobiet 
dobrze i bardzo źle odżywionych. Jeśli np. brakuje w nim kalorii, organizm matki pobierze je z rezerw, 
poczynionych podczas ciąży lub wcześniej. Jeśli nie ma innej przyczyny fizycznej, każda kobieta jest 
w stanie karmid na żądanie i wyprodukowad tyle mleka ile potrzeba dziecku, niezależnie od swojej diety. 
 

Na całym świecie dieta matki karmiącej jest przedmiotem wielkiej uwagi. W wielu kulturach mówi się 
o bezpośrednim związku miedzy odżywianiem matki a jakością mleka. Powstało wiele tabu, jeśli chodzi 
o odżywianie się matki karmiącej. Niektóre z nich są uzasadnione inne to sprawy kulturowe lub wręcz 
przesądy. 
 

Niektóre matki czują się tak przytłoczone tymi informacjami, że nie mają odwagi utrzymad dłużej 
karmienia piersią. Niestety większośd z tych reguł nie ma żadnego uzasadnienia. Karmienie piersią jest 
naturalnym etapem kobiety w wieku rozrodczym, podczas którego powinny byd wzięte pod uwagę 
wszystkie  potrzeby żywieniowe, także te, związane z jej stanem zdrowia.  
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NAJLEPSZA DIETA 
Najlepsza dieta dla matki karmiącej to po prostu najlepsza dieta, jaką człowiek może zastosowad. 
Większośd z nas nie jada na co dzieo w sposób idealny, ale je tak, aby dostarczyd sobie odpowiednia ilośd 
składników odżywczych. Nawet kobieta nie specjalnie wymagającą wobec swojej diety może dobrze 
karmid piersią. Nie należy jednakże zapominad, że dobra dieta pozwala matce zachowad zdrowie. 
 

Na całym świecie olbrzymia większośd matek karmiących (MK) daleka jest od idealnej diety. Zresztą 
pojecie idealnej diety różni się w zależności od rodziny, kultury, sytuacji ekonomicznej, religii, pory roku.  
Mimo to na całym świecie i od zawsze matki produkują mleko, które pozwala dzieciom wzrastad. 
 

Krotko mówiąc, zdrowa dieta dla MK to dieta zróżnicowana, zrównoważona i naturalna.  
  
Dieta zróżnicowana musi zawierad rożne grupy produktów, nie wykluczając żadnej z nich. Nawet 
w przypadku alergii lub nietolerancji żywieniowej, dieta zawierająca rożne elementy, zmieniająca się 
w zależności od posiłku, dnia, pory roku itd. może przyczynid się do zredukowania reakcji, 
spowodowanych powtarzającym się spożyciem dużej ilości danego produktu. 
  
 Oto podstawowe grupy produktów, które powinna zawierad codzienna dieta: 
 

1. Świeże warzywa i owoce (najlepiej sezonowe) wszystkich typów, surowe lub gotowane; 
2. Różne zboża (zboża klasyczne, ryż, jęczmieo, proso), najlepiej nieprzetworzone, pod różnymi 

postaciami, pełnoziarniste, kasze, mąki i to, co z nich przygotowujemy - makarony, chleb itd.; 
3. Białka zwierzęce (produkty mleczne, jaja, mięso, ryby) i/lub roślinne (soczewica, fasola, soja); 
4. Niewielkie ilości tłuszczów, najlepiej oleje roślinne, tłoczone na zimno i nie podgrzewane. 

 

Zbilansowana dieta to spożywanie różnych produktów z każdej z grup pod rożnymi formami, różne 
odmiany owoców i warzyw, przygotowane na rożne sposoby. Niektóre witaminy i białka lepiej są 
przyswajane w obecności pewnych minerałów, np. żelazo przyswaja się lepiej z witaminą C. Nadmiar 
niektórych produktów może byd szkodliwy. 
 
NATURLANE??? 
Słowo to może mied rożne znaczenia. 
 

Świeżośd - świeże produkty maja lepszy smak, zawierają więcej witamin i mniejsze jest ryzyko, ze są 
utlenione, zjełczałe lub zniszczone przez niedoskonałe warunki przechowywania. Im krótszy czas miedzy 
zebraniem owoców i warzyw a ich zjedzeniem oraz produkcją np. mąki czy oleju a ich użyciem, tym 
produkty są zdrowsze. 
 

Bez dodatków - należy spożywad ich jak najmniej. Użycie konserwantów przedłuża czas przechowywania 
produktów, czasami maskując po prostu ich naturalny rozkład. Sam konserwant nie jest zdrowy, 
a produkt, do którego go dodano na pewno ma mniejszą wartośd odżywczą niż świeży. 
Dodane zapachy i smaki poprawiają woo i wygląd podczas przygotowywania, produkcji, transportu, 
wyłożenia w sklepie i konsumpcji. Te pochodzenia roślinnego nie wzbudzają raczej zastrzeżeo. Sztuczne 
mogą spowodowad nadwrażliwośd, reakcję alergiczną. 
Inne dodatki używane są aby zwiększyd miękkośd, chrupkośd czy smak. 
 
Produkty w całości - poddane zostały tylko minimalnej obróbce. Zachowują dobre strony wyjściowego 
produktu, przed obróbką. Najczęściej jadamy chleb czy makaron biały, powstały z białej maki, czyli 
takiej, z której wyeliminowano kiełki oraz osłonkę zboża., biały ryż, także cukier i sól, rafinowane oleje 
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po obróbce termicznej i chemicznej. Liczne kwasy zawarte w rafinowanych olejach nie są już 
przyswajalne przez nasz organizm. Biały cukier i mąka dostarczają kalorii, ale większośd składników 
odżywczych przepada bezpowrotnie. Większośd produktów, powstałych z białej mąki jest wzbogacanych 
w witaminy, które przy obróbce zostały wyeliminowane. 
 

Brak, lub niewielka ilośd skażeo - produkty produkowane przy zmniejszonej ilości lub całkowicie 
wyeliminowanych środkach owadobójczych oraz nawozów sztucznych są bardziej naturalne.  
Respektowanie pór roku, znajomośd technik naturalnej uprawy pomaga zminimalizowad zastosowanie 
środków chemicznych i szkód wyrządzanych przez nie. 
Ponieważ środki owadobójcze koncentrują się w tłuszczu zwierząt, które je spożyły, ważne jest także 
odżywianie zwierząt, których mięso trafia na nasze talerze. Jeśli chodzi o produkty zwierzęce i roślinne, 
te kupowane w sklepach z tzw. zdrową żywnością są pewnikiem, jeśli chodzi o zmniejszoną ilośd użytych 
szkodliwych substancji. Zredukowanie spożycia tłuszczu zwierzęcego oraz mięsa czerwonego pozwoli 
jeszcze bardziej zmniejszyd spożywanie tychże substancji. 
 
ILE DODATKOWYCH KALORII? 
Ilośd kalorii, których potrzebuje kobieta zależna jest od jej masy tłuszczowej oraz stopnia aktywności. 
Doradza się MK, żeby spożywały około 500 dodatkowych kalorii dziennie (o 500 więcej niż przed ciążą). 
Niedawne badania wskazują, że dla niektórych może to byd zbyt wiele, dla innych za mało. 
 

Większośd matek potrzebuje nie tylko więcej kalorii, ale po prostu więcej pożywienia, aby ich ciało 
mogło prawidłowo odpowiedzied na potrzeby laktacyjne dziecka, nawet jeśli dla niektórych będzie to 
minimalne zwiększenie. 
 

Większości kobiet pozostaje po ciąży kilka zbędnych kilogramów. Zostaną one zużyte w ciągu kilku 
miesięcy karmienia piersią. Dzięki temu codzienna dieta może nie pokrywad 100% potrzeb 
żywieniowych. 
 

Nawet, jeśli proces produkcji mleka nie został jeszcze dokładnie poznany, to wiadomo, iż nie potrzeba 
nam zbyt wiele energii. Dowiedziono, że podczas karmienia piersią, metabolizm matki jest szybszy nie 
tylko, jeśli chodzi o tłuszcze, ale również minerały. 
 

JAK RÓŻNICOWAD POŻYWIENIE? 
Liczne książki kucharskie proponują pomysły na wykorzystanie nowych rodzajów pożywienia oraz jak 
wprowadzid nowości do znanych produktów. LLL publikuje i sprzedaje liczne książki kucharskie 
traktujące o pożywieniu abyśmy mogły poprawid sposób żywienia nas i całej rodziny. Można wprowadzid 
nowe zboża, nowe owoce i warzywa, nowe źródła białka, eksperymentowad nowe sposoby gotowania, 
nowe kombinacje i mieszanki. Jedyna granica to granica Waszej wyobraźni! 
 

CZY TRZEBA KONIECZENIE JEŚD PEWNE PRODUKTY? 
Matka karmiąca nie potrzebuje specjalnych produktów, aby zapewnid lub zwiększyd laktację. To ssanie 
dziecka decyduje o jej poziomie. Organizm matki wykorzystuje wszystkie spożyte produkty oraz rezerwy 
własnego organizmu, aby wyprodukowad mleko. Oznacza to, że mleko matki jest za każdym razem 
produkowane w ten sam sposób i ma praktycznie ten sam skład. Jeśli dieta matki jest niewystarczająca 
zostanie to zrekompensowane przez organizm, dostarczając brakujących elementów, potrzebnych do 
produkcji mleka. Dowiedziono, że nawet mleko matki bardzo źle odżywianej, żyjącej w złych warunkach 
socjalnych jest wystarczające do pokrycia zapotrzebowania dziecka jeśli jest ono karmione na żądanie. 
 

W praktyce, nie istnieje żaden produkt, który MK powinna spożywad, zwłaszcza, jeśli nie jest do niego 
przyzwyczajona lub go nie lubi. Każdy składnik zawarty w jakimś produkcie może byd zrekompensowany 
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przez inny produkt. Jeśli nie chcesz jeśd owocu czy warzywa zawierającego jakieś ważne składniki, 
odnajdź te składniki w innych produktach i jedz je. 
 
CZY MLEKO ZMIENIA SIĘ WRAZ Z DIETĄ MATKI? 
Niektóre składniki mleka są stałe, niezależnie od diety lub osoby. Inne mogą zmieniad się w zależności od 
spożywanych przez matkę pokarmów. Wiemy np., że obecnośd tłuszczu w mleku bardzo związana jest 
z tłuszczami spożywanymi przez matkę. Zawartośd tłuszczu w mleku może się zmieniad, lecz ogólnie 
rzecz biorąc, dziecko zawsze dostanie ilośd kalorii, która jest mu potrzebna. Matki, których mleko jest 
tłuste produkują go zwykle mniej, a te, których mleko zawiera mniej tłuszczu, produkują go więcej. 
Karmienie na żądanie zapewnia dziecku optymalną ilośd składników, pozwala rosnąd i byd zdrowym. 
 

Dzieci stopniowo przyzwyczajają się do rodzinnych preferencji żywieniowych. Maleostwa zaczynają ten 
proces już w okresie życia łonowego poprzez płyn owodniowy, następnie poprzez mleko mamy. Nasze 
zapatrywania żywieniowe są w dużej mierze zdeterminowane przez naszą kulturę. Jedzenie, które 
w niektórych kulturach uznawane jest za szkodliwe lub nieczyste dla MK, jest normalna częścią diety 
w innych kulturach. 
 
CZY TRZEBA PID MLEKO, ŻEBY MLEKO PRODUKOWAD??? 
Ludzie są jedynymi ssakami spożywającymi mleko innych ssaków. Żaden inny gatunek nie pije mleka, 
poza wiekiem niemowlęcym. "MK" u innych ssaków nie piją mleka a produkują mleko odpowiednie do 
potrzeb potomstwa, które otrzymuje wszystko, czego im potrzeba. Istnieją kultury, które nie spożywają 
mleka ani jako takiego ani w postaci nabiału. W niektórych językach "mleko" oznacza wyłącznie mleko 
ludzkie i pojecie mleka innych ssaków jest dla tych kultur zupełnie nieznane. 
 

Jedni jedzą dużo mleka i jego przetworów, inni wcale. Nie jest konieczne wprowadzanie go do diety MK, 
jeśli ich nie toleruje lub nie lubi. 
 
A WAPNO??? 
Wszystkie dorosłe ssaki, także ludzie znajdują w swoim pożywieniu wystarczająco dużo wapnia, żeby 
pokryd swoje zapotrzebowania, nawet, jeśli nie spożywają mleka po okresie niemowlęcym. 
Oczywiście wapno jest niezwykle ważne w diecie i dla wielu osób mleko krowie i jego przetwory są  jego 
świetnym źródłem. Istnieje jednakże wiele innych dobrych źródeł wapnia:  
- mleko kozie lub owcze oraz sery z niego produkowane, 
- ryby konserwowe jak łosoś, makrela, których zmiękczone ości stają się jadalne, 
- pasta z anchois (z całych ryb), 
- zboża i mąki pełnoziarniste, 
- zielone warzywa liściaste, 
- migdały i orzechy, suszone owoce, jak figi (uwaga, bogate w kalorie). 
 

Niektóre produkty zalecane tradycyjnie MK są również bogate w wapno np. rosół z kury, gdyż długie 
gotowanie zmiękcza kości.  W tych regionach świata, gdzie nie jada się mleka i jego przetworów, wapnia 
dostarczają warzyw jak np.: 
- nasiona sezamu, można je jeśd w całości lub jako masło sezamowe, jako "gomasio" (zmielone ziarna 
sezamowe z solą), lub dorzucone do różnych dao.  Należy je dobrze pogryźd, aby dobrze przyswoid 
wapno, 
- tofu i inne sery sojowe, często z dodatkiem wapnia, 
- chipsy z kukurydzy z sokiem z zielonej cytryny są świetnym źródłem wapnia w diecie meksykaoskiej. 
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Niektóre rodzaje alg (morskie warzywa jak wakame), produkty fermentujące i przyprawy (jak tamari) 
także przyczyniają się do wzbogacenia diety MK w wapo i inne wyjątkowo potrzebne składniki. 
 
ILE TRZEBA PID??? 
Generalnie, zawsze należy pid tyle, aby zaspokoid pragnienie. Jasny mocz jest dowodem na to, że pijemy 
wystarczająco.  
Wiele mam odczuwa pragnienie w czasie karmienia piersią, zwłaszcza na początku. Dobrze jest mied 
zawsze szklaneczkę wody pod ręką. Nie należy pid ponad swoje zapotrzebowanie, gdyż nie zwiększy to 
produkcji mleka. 
 

Dla wielu kobiet herbatki ziołowe są przyjemnym sposobem na zwiększenie objętości wypijanych 
płynów. Pomimo wiary, że niektóre rośliny, z których produkuje się herbatki mogą zwiększyd laktację, 
prawdą jest jedynie to, że tylko regularne opróżnianie piersi przez aktywnie ssące dziecko może tego 
dokonad. Zbyt wielka ilośd herbatek może zaszkodzid i matce i dziecku wiec należy je pid z umiarem. 
 

Przy każdym napoju należy zwrócid uwagę na to, co zawiera (konserwanty, cukier, stymulanty, słodziki, 
sztuczne barwniki) oraz ich działanie na matkę i dziecko.   
 
A ŻELAZO???? 
Mleko matki zawiera niedużą ilośd żelaza świetnie przyswajalną przez maleostwo. Ilośd żelaza w mleku 
jest stała, a zatem niezależna od diety matki i jej własnych rezerw. Żelazo znajduje się w mięsie, fasoli, 
zielonych warzywach, zbożu nieoczyszczonym i niektórych suszonych owocach. Zaletą karmienia piersią 
(zwłaszcza na żądanie) jest to, że przez kilka miesięcy nie powraca miesiączka, co pozwala matce 
zachowad żelazo, które w przeciwnym razie traciłaby, co miesiąc. 
 
CZY MOŻNA BYD WEGETARIANKĄ??? 
Dieta wegetariaoska, zawierająca niektóre produkty zwierzęce jak mleko i jego przetwory lub jajka jest 
zazwyczaj dobrze zbilansowana. Kobiety nie maja z reguły problemów z karmieniem piersią. W diecie, 
w której te składniki są wykluczone (weganizm lub niektóre diety makrobiotyczne) matka musi zadbad 
o odpowiednią ilośd witaminy B12. Liczni wegetarianie przyjmują wit.B12 w tabletkach. 
 

Badania wykazały, ze mleko matek wegetarianek zawiera mniej zanieczyszczeo środowiskowych. 
Substancje te są bowiem zgromadzone głównie w tłuszczu, którego jest mniej w diecie wegetariaoskiej. 
 
SCHUDNĄD??? 
Wiele kobiet zaraz po porodzie chciałoby odzyskad wagę sprzed ciąży. Może to jednak zająd wiele 
miesięcy a nawet rok. Częśd ciążowych kilogramów jest rezerwą energii, której potrzebuje matka 
karmiąca, aby zachowad zdrowie, kondycję i siłę do zajmowania się dzieckiem. Zbędne kilogramy są 
redukowane stopniowo i powoli w czasie karmienia. Mama karmiąca nie powinna tracid więcej niż 2 kg 
miesięcznie. 
 

Lepiej jest poczekad przynajmniej 2 miesiące przed jakąkolwiek próbą schudnięcia. Takiego mniej więcej 
czasu potrzebuje kobieta, żeby zregenerowad siły po porodzie i aby laktacja się ustabilizowała. Często 
kobiety tracą na wadze bez żadnego wysiłku w tym właśnie okresie. 
 
KONKLUZJA 
Optymalna dieta dla MK jest zróżnicowana, wyważona i naturalna. Każda kobieta może wybrad sposób 
odżywiania, który jest dla niej odpowiedni, w zależności od swej kultury, sposobu życia, preferencji 
osobistych i wiedzy, którą posiada. 
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International Journal Of  Obesity (2005) 32(1):39-47 

Okołoporodowe wskaźniki nadwagi we wczesnym dzieciństwie 
i okresie przedszkolnym 

Moschonis, G., E. Grammatikaki i wsp. 
 

Cel: Zidentyfikowanie tych okołoporodowych czynników, które predysponują do występowania 
podwyższonego ryzyka nadwagi w okresie wczesnego dzieciostwa i wieku przedszkolnego. 
Plan: Analizy były przygotowywane w oparciu o dane z badao epidemiologicznych dotyczących wzrostu, 
rozwoju i odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym. Badani: Grupa 2374 greckich dzieci w wieku 1-5 lat. 
Pomiary: Dane antropometryczne-waga ciała, długośd ciała przy urodzeniu, w 6 i 12 m-cu życia. 
Wyniki: Dzieci urodzone zbyt duże w stosunku do wieku ciąży były 4.59 i 2.19 razy bardziej obciążone 
ryzykiem wystąpienia nadwagi w 6-tym i 12-tym miesiącu życia w stosunku do dzieci urodzonych o tym 
samym czasie, z prawidłową masą urodzeniową. Z drugiej strony te dzieci, które były karmione piersią  
miały to ryzyko mniejsze 0.49 i 0.54 razy, w odpowiednio 6 tym i 12 tym m-cu życia, w stosunku do dzieci 
karmionych mieszankami mleka modyfikowanego. Co więcej, 3- i 5-cio latki urodzone przez matki będące 
biernymi i czynnymi palaczkami podczas ciąży, były 1,79 razy bardziej obciążone ryzykiem nadwagi 
w stosunku do dzieci matek niepalących. Otyły ojciec dziecka znacząco podnosił ryzyko nadwagi dziecka 
w wieku 12m-cy, 1-3 i 3-5 lat.  
Wniosek: Badania te  ukazały istotnośd niektórych parametrów w przewidywaniu nadwagi 
w dzieciostwie, innych w okresie przedszkolnym. Najważniejsze wyznaczniki to waga urodzeniowa, 
karmienie piersią, palenie w ciąży, nadwaga rodziców. Trzeba je brad pod uwagę tworząc publiczne 
programy zdrowotne w celu zapobiegania nadwadze w wieku dziecięcym, która ma ścisły związek 
z określonymi chorobami w późniejszym okresie życia. 

   Przekład: lek.med. Aleksandra Hadyś 

 
 

http://www.lllfrance.org/
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American Journal Of Public Health (2008) 98(1): 106-110  

Karmienie piersią - czas trwania a nadwaga u dzieci z rodzin ubogich 
w Kansas, 1998-2002 
Procter, S. B. and C. A. Holcomb  
 

Cel: Poszukiwano związku miedzy długością czasu trwania karmienia piersią a zmniejszeniem ryzyka 
nadwagi u dzieci w 4 r.ż. w rodzinach o niskich dochodach w Kansas. 
Metodyka: Zgromadzono dane rodzin z Kansas, pochodzące z Pediatrycznego Systemu Nadzoru 
Odżywiania i Systemu Nadzoru Odżywiania w Ciąży w latach 1998-2002, aby pokazad zależnośd: czas 
trwania karmienia piersią a waga ciała dziecka w wieku 4 lat. Nadwaga u 4-latków została zdefiniowana, 
jako BMI odpowiadające wartości powyżej 95 percentyla. Badaniem objęto 3692 dzieci. 
Wyniki: Długi czas trwania karmienia piersią koreluje z małym ryzykiem wystąpienia nadwagi dzieci w 
wieku 4 lat.Kontrola innych czynników ryzyka nadwagi dzieci statystycznie istotnego wpływu nie 
wykazała. 
Wniosek: Jakkolwiek długie karmienie piersią działa protekcyjnie przeciwko wystąpieniu nadwagi w 
wieku 4 lat, inne czynniki kulturowe i środowiskowe mogą znosid owo protekcyjnie działanie. 

Przekład: lek.med. Aleksandra Hadyś 

 
 

 
American Journal Of Public Health (2008) 98(2): 290-295 

Marketing mieszanek mleka modyfikowanego w szpitalach: wpływ 
zawartości paczek zawierających artykuły promocyjne, wręczanych 
matkom przy wypisie ze szpitala na karmienie piersią  
Rosenberg, K. D., C. A. Eastham i wsp.  
 

Cel: Paczki takie są zwykle dawane w momencie wypisu ze szpitala noworodków z matkami. 
Szacowaliśmy związek między wyłącznym karmieniem piersią i otrzymaniem owych paczek w populacji 
kobiet z Oregonu, które zainicjowały karmienie piersią przed momentem wypisu ze szpitala. 
Metoda: Analiza danych z lat 2000-2001 pochodzących z Oregon Pregnancy Risk Assessment Monitoring 
System (PRAMS,) -analiza populacji 3895 kobiet po porodzie. 
Wyniki: Spośród kobiet, które zainicjowały karmienie piersią w szpitalu 66, 8% potwierdziło otrzymanie 
paczek komercyjnych. Odkryto, ze te kobiety były bardziej skłonne karmid wyłącznie piersią przez czas 
krótszy niż 10 tygodni w stosunku do kobiet, które owych paczek nie otrzymały. 
Wniosek: Paczki komercyjne wydawane przy wypisie ze szpitala kobiet z nowonarodzonymi dziedmi są 
czynnikami wpływającymi na długośd i wyłącznośd karmienia piersią. Dystrybucja tych paczek 
w szpitalach jest długotrwającą marketingową strategią prowadzoną przez firmy produkujące mieszanki 
mlekozastepcze i implikuje poparcie karmienia sztucznego przez szpitale i personel medyczny. Powinno 
to spowodowad rozważenie dystrybucji takich paczek w świetle negatywnego ich wpływu na wyłączne 
karmienie piersią.  

Przekład: lek.med. Aleksandra Hadyś 
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Bulletin of the World Health Organization (2008) 86(5): 356-364. 

Ostre infekcje dolnych dróg oddechowych w dzieciństwie: możliwości 
redukcji kosztów globalnych poprzez odpowiednie standardy 
żywieniowe 
Roth, D. E., L. E. Caulfield i wsp. 
 

Nieodpowiednie odżywienie i infekcje dolnych dróg oddechowych (ddo) są powiązanymi problemami 
zdrowotnymi w krajach rozwijających się. Bazując ma krytycznych przeglądach prób randomizowanych, 
dotyczących wpływu sposobu odżywiania na śmiertelnośd i zapadalnośd na infekcje ddo, przedstawiono 
nastepujące wnioski:  

1) suplementacja cynku w populacjach o niskiej jego podaży zapobiega ¼ epizodów infekcji ddo, co 
może wpływad także na śmiertelnośd spowodowaną tymi infekcjami; 

2) promocja karmienia piersią redukuje zachorowalnośd na infekcje ddo; 
3) suplementacja żelaza nie redukuje incydentów infekcji ddo; 
4) suplementacja witaminą A poza okresem noworodkowym również tej zapadalności nie obniża. 

Nie wykazano wystarczającego wpływu innych czynników odżywczych na redukcję zapadalności na 
infekcje ddo. Konieczne jest podjęcie szeroko zakrojonych badao, aby zbadad ten problem. W chwili 
obecnej warto zwrócid uwagę na promocję karmienia piersią i suplementację cynku, jako środki 
zapobiegające występowaniu infekcji ddo i obniżające koszty wynikające z leczenia infekcji ddo. 

Przekład: lek.med. Aleksandra Hadyś 

 
 

 
Child: Care, Health And Development (2008) 34(1): 59-64  

Wczesne odstawienie od piersi ma związek z wagą i wielkością 
przyrostu masy ciała w dzieciństwie 
Sloan, S., A. Gildea i wsp. 
 

Tło: Ewidentny związek wczesnego odstawienia od piersi z wagą dziecka i przyrostami masy jest 
dyskusyjny. Celem badania było porównanie masy ciała i przyrostów masy w dwóch grupach dzieci: jedna 
grupa to dzieci odstawione od piersi przed 4tym m-cem życia, druga - odstawione po 4tym m-cu.  
Metody: Zwyczaje żywieniowe były analizowane w wywiadach z matkami dzieci 12miesięcznych. Waga 
urodzeniowa, w wieku 8 tyg. i 7 m-cy była analizowana w oparciu o dane istniejące w systemie opieki 
zdrowotnej (Child Health System), dodatkowy pomiar masy ciała był wykonywany w 14tym m-cu życia.  
Wniosek: Wczesne odstawienie od piersi ma związek z szybkim przyrostem masy ciała w niemowlęctwie. 
To może mied konsekwencje w postaci otyłości dziecięcej.  

Przekład: lek.med. Aleksandra Hadyś 
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Tropical Medicine & International Health: TM & IH (2008) 13(3): 310-318 

Różnorodność ryzyka transmisji HIV1 matka-dziecko w zależności od 
praktyk żywieniowych, liczba limfocytów, poziom hemoglobiny 
w badaniach kohortowych z Południowej Afryki 
Tournoud, M., R. Ecochard i wsp.  
 

Cel: Oszacowanie prawdopodobieostwa śródporodowej i poporodowej transmisji HIV1 z matki do 
dziecka w korelacji ze zróżnicowanymi praktykami żywieniowymi (karmienie mieszanką sztuczna, 
wyłączne karmienie piersią, karmienie mieszane naturalno-sztuczne). 
Metody: Badanie ryzyka wystąpienia transmisji podczas różnych możliwych ekspozycji na zakażenie. 
Próbki krwi pobierane (i testowane) od 551 dzieci z Durbanu (Afryka Południowa) urodzonych przez 
matki- nieleczone nosicielki HIV1 w latach 1995-1998. 
Wyniki: Prawdopodobieostwo infekcji dające się przypisad do wewnątrzłonowej i śródporodowej 
transmisji wynosiło 21,8% i nie było skorelowane z praktykami żywieniowymi. Prawdopodobieostwo 
transmisji poporodowej poprzez wyłączne 6-cio miesięczne karmienie piersią było znikome i wynosiło 
0,7% - w porównaniu z ryzykiem transmisji wynikającym z 6-cio miesięcznego karmienia mieszanego -
6,5%.Liczba matczynych limfocytów TCD4 i wiek ciąży były znaczącymi czynnikami wpływającymi na 
możliwośd śródporodowej transmisji HIV1, podczas gdy liczba matczynych limfocytów TCD4 i poziom 
hemoglobiny były znaczącymi wskaźnikami poporodowego zakażenia HIV1. 
Wniosek: Decyzja o sposobie karmienia dziecka- piersią czy mieszanką- powinna brad pod uwagę ryzyko 
poporodowej transmisji HIV. Karmienie mieszane powinno byd tym rzadziej stosowane im słabszy 
systemem immunologicznym matki i im niższy poziom hemoglobiny. 

Przekład: lek.med. Aleksandra Hadyś 

 
 

 
Public Health Nursing (Boston, Mass.) (2008) 25(1): 2-9 

Charakterystyka rozwoju dzieci w wieku 1- 6 lat odmawiających 
przyjmowania pokarmów  
UnlĂĽ, G., S. Aras i wsp.  
 

Cel: Porównanie socjodemograficznej i rozwojowej charakterystyki dzieci odmawiających przyjmowania 
pokarmów i dzieci niemających takowych problemów w przeszłości i obecnie  
Plan: Badania przekrojowe 30 dzieci w wieku 1-6 lat odmawiającyh przyjmowania pokarmów i badanie 
30 dzieci w tym samym wieku bez takowych problemów (grupa kontrolna). 
Metody: Antropometryczne i wczesno rozwojowe wskaźniki a także poziom rozwoju dzieci były brane 
pod uwagę przy użyciu Ankara Developmental Screening Inventory(Skreening Rozwojowy Ankara). 
Wyniki: średni wiek dzieci odmawiających jedzenia wynosił 42.4+/-17.6 miesięcy, współczynnik 
chłopcy/dziewczęta wynosił 12/18. Dzieci odmawiające jedzenia były krócej karmione piersią i miały 
niższą wagę urodzeniową, BMI, wzrost i masę ciała niższą w stosunku do średniej dla danego wieku. Nie 
odnotowano znaczących różnic rozwoju między dwiema grupami. 
Wnioski: Wyniki sugerują, ze odmowa jedzenia może byd związana z niższą masą urodzeniową i krótszym 
okresem karmienia piersią. Konieczne są badania na większej grupie dzieci, aby uściślid powyższe 
powiązania.             Przekład: lek.med. Aleksandra Hadyś 
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Nature Medicine (2008) 14(2):170-175 

Karmienie piersią –mediowany transfer antygenu indukuje tolerancję 
i ochronę przed astmą alergiczną 
Verhasselt, V., V. Milcent i wsp.  
 

Astma alergiczna jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą się skurczem oskrzeli w odpowiedzi na 
alergen. Spowodowane jest to niewłaściwą odpowiedzią komórek typu Th2. Rozpowszechnienie choroby 
wzrosło znacząco w ostatniej dekadzie, jako rezultat zmian środowiskowych. 
Ekspozycja na antygeny w okresie dzieciostwa jest kluczowa dla rozwoju astmy. Studia epidemiologiczne 
wpływu karmienia piersią na choroby alergiczne dały sprzeczne wyniki. W badaniu dociekano, czy 
ekspozycja karmiących myszy na alergeny pyłowe powodowała rozwój astmy u potomstwa. Odkryto, ze 
antygeny owe były ewidentnie przekazywane w pokarmie matki jej potomstwu i, że rozwój tolerancji nie 
wymagał transferu immunoglobulin. Tolerancja indukowana karmieniem piersią zależała od aktywności 
czynników: wzrostu TGFbeta, limfocytów TCD4. Podsumowując: zależny od karmienia piersią transfer 
antygenów - alergenów pyłowych do organizmu noworodka, powodował indukcję tolerancji 
w przewodzie pokarmowym, a to z kolei do specyficznej antygenowo ochrony przed chorobami 
alergicznymi drzewa oddechowego. Badanie to może stanowid podłoże przyszłych studiów nad 
tworzeniem nowych strategii prewencji chorób alergicznych.  

Przekład: lek.med. Aleksandra Hadyś 

 
 

 
Pediatric Allergy And Immunology: Official Publication Of The European Society Of Pediatric Allergy 
And Immunology (2008) 19(1): 53-60 

Wpływ przyjmowania probiotyków podczas odstawiania od piersi na 
infekcje i odpowiedz immunologiczną na szczepionkę przeciwko 
błonicy, tężcowi oraz Haemophilus influenzae typu b (Hib)  

West, C. E., L. Gothefors i wsp.  
 

Ekspozycja na drobnoustroje jest niezbędna dla wytworzenia normalnej odpowiedzi i ochrony 
immunologicznej; idea ta doprowadziła do użycia probiotyków dla leczenia i prewencji chorób zależnych 
od odpowiedzi systemu immunologicznego w okresie niemowlęctwa i dzieciostwa. Silne dowody 
wskazują na to, że probiotyki mają immunomodulujące efekty działania; jakkolwiek mechanizmy 
sterujące tym zjawiskiem są jak dotąd słabo poznane. Specyficzna odpowiedź immunologiczna 
z produkcją przeciwciał jest ważnym elementem pośredniczącym w dojrzewaniu systemu 
immunologicznego w niemowlęctwie.Za cel postawiliśmy sobie wykazanie wpływu bakterii Lactobacillus 
F19 stosowanych podczas odstawiania od piersi i odpowiedzi zależnej od produkcji przeciwciał IgG na 
szczepienie rutynowe. W podwójnej ślepej próbie randomizowanej  z placebo, dzieci były odżywiane 
płatkami zbożowymi z (89 dzieci) lub bez (90 dzieci) Lactobacillus F19, od 4 do 13 miesiąca życia. Dzieci 
były szczepione szczepionką DTP i Hib w 3-cim, 5-tym i 12-tym miesiącu życia. Oszacowaliśmy: liczbę dni, 
w których występowały infekcje, czas brania antybiotyków, i stężenie przeciwciał skierowanych przeciwko 
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polisacharydom w otoczce Hib, toksynom błoniczym, toksoidom tężcowym, przed i po drugiej i trzeciej 
dawce szczepienia. Liczba dni występowania infekcji nie różniła się między grupami. Czas otrzymywania 
antybiotyków był niższy w grupie przyjmującej LF19. Stosowanie LF19 podnosiło poziom przeciwciał 
skierowanych przeciwko toksynie błoniczej oraz toksoidowi tężcowemu. Stężenie przeciwciał przeciwko 
polisacharydom otoczkowym Hib było wyższe po pierwszej i drugiej dawce szczepienia Hib u dzieci 
karmionych piersią mniej niż 6 m-cy w stosunku do tych karmionych dłużej niż 6 m-cy, bez względu na 
podaż LF19.Konkludując, podaż LF19 nie zapobiegała infekcjom, ale zwiększała zdolnośd systemu 
immunologicznego do odpowiedzi na określone antygeny, z bardziej zaznaczonym efektem u dzieci 
karmionych piersią mniej niż 6 m-cy.  

Przekład: lek.med. Aleksandra Hadyś 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Dotyczy preparatu Lactinatal 
 

Do Katarzyny Terczyoskiej 
 
Szanowna Pani! 
Dziękuję za przesłaną mi informację o Paostwa produktach mających regulowad laktację. Jest dla mnie 
ważne, by byd na bieżąco z wszystkimi nowościami rynkowymi dotyczącymi w jakiś sposób karmienia 
piersią  - jestem Międzynarodowym Konsultantem Laktacyjnym, pracuję w dużym szpitalu i w poradni 
laktacyjnej, udzielam ok. 30 porad laktacyjnych tygodniowo.  
Rzeczywiście problem zbyt małej  ilości pokarmu jest często poruszany przez karmiące mamy, 
zgłaszające się po poradę do konsultanta laktacyjnego. I jako konsultant, i jako położna jestem 
zobowiązana do udzielania porad zgodnie z najaktualniejszą, opartą na dowodach wiedzą medyczną. 
Z tego też względu chciałabym się dowiedzied, na jakiej podstawie twierdzi Pani, że preparat Lactinatal - 
wyciąg z kopru i anyżu w formie ekstraktu ma działanie pobudzające proces laktacji? Zioła te, owszem, 
są składnikami mieszanek uważanych za mlekopędne, ale wcale nie są w tych herbatkach 
najważniejszymi składnikami. Jakie badania, na jak licznej grupie osób, przeprowadziliście Paostwo, by 
stwierdzid skutecznośd i bezpieczeostwo preparatu? Skąd wiadomo, że przyjmowanie tego preparatu nie 
powoduje nadmiernego pobudzenia perystaltyki jelit u dzieci, co często obserwuje sie przy piciu 
herbatek laktacyjnych. I dalsze pytania: czy w 1 kapsułce substancji biologicznie czynnych jest więcej czy 
mniej niż w tradycyjnej herbatce, na jakiej podstawie ustaliliście Paostwo dawkowanie, co oznacza 
stosowanie długotrwałe, które nie jest zalecane? Jakie jest bezpieczeostwo substancji pomocniczych 
użytych do produkcji? I ostatnie pytanie - Czy jest etyczne wypuszczanie na rynek preparatu, który już 
zaistniał na forach internetowych, jako "tabletki na laktację" - czyli lekarstwo, które rozwiąże dotkliwy 
dla wielu kobiet problem, a którego działanie opiera się na bardzo niepewnych podstawach – żadne, 
bowiem zioła nie zwiększą ilości pokarmu, jeżeli nie będą przestrzegane zasady prawidłowego 
postępowania w laktacji. 

LISTY 
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Będę wdzięczna za rozwianie przedstawionych przeze mnie wątpliwości i zapraszam do szerszego 
i dobrze podpartego dowodami zaprezentowania promowanych przez Panią preparatów na łamach 
inernetowego Biuletynu Rady Konsultantów Laktacyjnych.  
 
 

Z wyrazami szacunku Joanna Żołnowska 
 
 
 
Do dzisiaj na nie otrzymano odpowiedzi na ten list… 
 
 
 
 
 

 
 

 

Europejskie Stowarzyszenie Bankowania Mleka (EMBA) 
zaprasza na Międzynarodowe Sympozjum 
100 LAT BANKOWANIA MLEKA LUDZKIEGO 
SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚD Z DOŚWIADCZENIAMI PRZESZŁOŚCI 
26 września 2009, Austria, Wiedeo, Parkhotel SchÖnbrunn 
 

Konferencja w języku angielskim i niemieckim. 
 
Więcej informacji na stronie: www.stillen.de 

 
 
 
 
 
 

Duoski Komitet ds. Zdrowia i Edukacji DUOSKIEGO STOWARZYSZENIA IBCLC (DACLC) 
Zaprasza na III Skandynawską Konferencję dotyczącą Karmienia Piersią i Laktacji 
23 – 24 października 2009, Dania, Kopenhaga 
Między innymi zostaną zaprezentowane tematy: 
 

 Jane Deacon, Australia 
Nowe badania na temat karmienia piersią 
 

 Kerstin Uvnäs-Moberg, Szwecja 
Wpływ oksytocyny 
 

 Gro Nylander, Norwegia 
Kontakt skóra do skóry w trakcie i po cesarskim cięciu 

 

Konferencja w języku angielskim. 
 

Więcej informacji na stronie: www.sundhedsoplysning.dn 

ZAPROSZENIA 

 

http://www.sundhedsoplysning.dn/
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Akademia Medycyny Karmienia Piersią (ABM) 

 Zaprasza na III Europejskie spotkanie ABM 
 20 – 21 marca 2010, Polska, Toruo, Hotel Bulwar 
  

 Swój udział zapowiedzieli: 
  

 Randah Saadeh, Szwajcaria, Genewa WHO 
Naukowa aktualizacja Incjatywy Szpital Przyjazny Dziecku (BFHI) 

 Jane Hawdon, Wielka Brytania 
Metaboliczna adaptacja noworodka  

 Gro Nylander, Norwegia 
Rola położnika we wspieraniu karmienia piersią 

  
 Konferencja może byd tłumaczona na język polski! 
 Jednym z organizatorów tego spotkania jest nasza koleżanka Urszula Bernatowicz – Łojko. 
 

 Więcej informacji na stronie: www.bfmed.org 

 
 
 
 
Uprzejmie przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich za 2009.  
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 przelewad na konto RMKL z dopiskiem: „składka za – imię i nazwisko, za …… rok”. 
Wysokośd 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

