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Polskiego Towarzystwa
Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
Polish Association of Lactation Consultants

W kalendarzu już grudzieo… Po ulicach suną brodaci, obfici
w kształtach, osobnicy w czerwonych uniformach…
Niewątpliwie był już u nas Mikołaj (pod warunkiem, że
byliśmy grzeczni) i niewątpliwie zbliżają się Święta
Bożego Narodzenia.
A skoro Święta, to i koniec roku blisko… a skoro koniec
roku, to czas na podsumowania i bilanse.
Księgowa ze mnie kiepska, to może zajmę się
podsumowaniem, tego, co w tym minionym roku się wydarzyło.
Przede wszystkim: NARODZINY!
1 stycznia 2011 POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORDCÓW
LAKTACYJNYCH oficjalnie rozpoczęło swą działalnośd,
1-2 kwietnia odbyło się w Ustroniu spotkanie szkoleniowo – integracyjne,
4 czerwca gościłyśmy w Warszawie Barbarę Wilson-Clay, BS, IBCLC, która
przeprowadziła dla nas warsztaty,
4 czerwca odbyło się I Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Konsultantów i
Doradców Laktacyjnych,
14-15 października w Rogowie pod Łodzią odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo
integracyjne,
mamy swoją stronę internetową www.laktacja.org.pl
Towarzystwo zrzesza 75 osób.
Jak na pierwszy rok działalności, to myślę, że całkiem sporo udało się zrobid. Oby ta energia
nas nie opuszczała.
I tu jest miejsce na podziękowanie wszystkim koleżankom za ogromny wkład pracy
w zorganizowanie naszych spotkao, za prezentacje tam pokazane, za dzielenie się swymi
doświadczeniami, za wszystkie sprawozdania z tych imprez. Dziękuję także za czas, który
temu poświęcacie i za to, że wszystkie te działania są wolontariatem. Aż boję się pomyśled,
co będzie, jak ten rok 2011, ogłoszony rokiem wolontariatu, się skooczy. Pozostaje mi
niezachwianie wierzyd, że w naszym Towarzystwie ten rodzaj działalności będzie trwał bez
limitu.
Zapraszam zatem do lektury naszego Biuletynu!

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzieo wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i chleba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Bradmi się znowu poczyomy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.”
Cyprian Kamil Norwid

Wesołych Świąt
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Zarząd PTKiDL:

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

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE
14 – 15.10. 2011 roku w Rogowie koło Łodzi odbyło się spotkanie
Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Było pięknie i owocnie! Pięknie,
bo dopisała pogoda (nie licząc leciutkiej mżaweczki). Pięknie, również
dlatego, że miałyśmy okazję doświadczyd prawdziwej Polskiej Złotej
Jesieni pośród przecudnego drzewostanu Arboretum. A co do tego, że
owocnie niech przekona czytelników poniższe streszczenie wystąpieo
koleżanek.
SESJA PRZYPADKÓW
Katarzyna Raczek-Pakuła
Niedobór pokarmu w pięciomiesięcznej obserwacji
Przypadek Pani S.W.-S.
Przypadek przedstawiony przez Katarzynę Raczek-Pakułę dotyczył matki niepewnej
tego, czy jej dziecko ma prawidłowe przyrosty masy ciała i czy ona ma wystarczającą ilośd
pokarmu. Zwracała uwagę niska samoocena matki. Przez 5 miesięcy obserwacji dziecko ssało
mało aktywnie, matka wspomagała laktację odciąganiem, ale dziecko nie miało dobrego
apetytu i osiągało tylko minimalne przyrosty masy ciała. W porównaniu ze starszym
dzieckiem to wydawało się „chudym niejadkiem". Omówiono możliwe przyczyny tego stanu:
depresja poporodowa u matki, alergia pokarmowa u dziecka. Zastanawiano się, czy chodzi
tu rzeczywisty czy pozorny niedobór pokarmu.
Kinga Osuch
„Ludzie listy piszą” ... elektroniczne, czyli wspieranie karmienia piersią przez
Internet
Przypadek Pani M.S.
Kinga Osuch przedstawiła historię matki i córki, urodzonej drogą cięcia cesarskiego w
38. tyg. ciąży (wskazania okulistyczne, PROM). Matka jest bardzo zmotywowana do
karmienia naturalnego. Dziecko oceniane przez neonatologa na podstawie badania
klinicznego i badao laboratoryjnych jako zdrowe, w pierwszych dobach po porodzie nie
potrafiło chwycid i ssad piersi mimo czynnej pomocy położnych i konsultantki laktacyjnej.
Karmione sondą po palcu i butelką ma trudności z koordynacją ssania, połykania
i oddychania. Neonatolog nie widzi wskazao by skierowad dziecko do neurologa. Mimo
zachęt, rodzice nie skorzystali z pomocy neurologopedy ani poradni laktacyjnej. Sami uczyli
dziecko początkowo jeśd z butelki, następnie z piersi, z użyciem kapturków i systemu SNS.
Stopniowo uzyskali postępy, aż do wyłącznego karmienia piersią przez okres około półtora
miesiąca, chod nadal z użyciem kapturków. Matka przez cały ten czas utrzymywała kontakt emailowy z konsultantką laktacyjną. Dziecko ma przyrosty masy ciała na poziomie 10 centyla;
przez pediatrę jest oceniane, jako zdrowe, rozwijające się prawidłowo. Obecnie ma trzy
miesiące i żywione jest w sposób mieszany z powodu niedoboru pokarmu u matki. Sytuację
tę Kinga przedstawiła w interesujący sposób, zapraszając do czytania e-maili matki Katarzynę
Raczek-Pakułę. Sama odczytywała swoje odpowiedzi.
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Prelegentka pozostawiła nas z pytaniami: sukces czy porażka? Dziecko jest zupełnie
zdrowe czy też problemy z jedzeniem są sygnałem nieprawidłowości? Czy bardziej naciskając
na rodziców by szukali przyczyny problemów z jedzeniem pomogłaby czy zaszkodziła? To
trudne pytania, na które może przyszłośd przyniesie odpowiedź.

Agnieszka Mioko
Niedobór pokarmu w sytuacji powikłanego porodu i połogu
Przypadek Pani D.R.
Agnieszka Mioko opowiedziała nam o kobiecie, która przedwcześnie (w 32 tyg.)
urodziła dziecko, miała dwukrotnie kontrolowaną macicę z powodu pozostawienia resztek.
Przyjmowała Metherginę, hamującą produkcję mleka, antybiotyki (kolejno 5 rodzajów)
z powodu w/w interwencji, przedłużających się krwawieo z dróg rodnych i stanów
gorączkowych. Powyżej wymienione przyczyny, jak również brak wsparcia ze strony
personelu medycznego (opóźnione przystawienie do piersi a następnie tylko sporadyczne
kontakty z dzieckiem podczas pobytu w szpitalu, brak wiedzy o konieczności stymulacji
laktacji) spowodowały duże problemy w karmieniu piersią. W 6. tyg. produkcja mleka była na
poziomie 30-40 ml z obu piersi. Dziecko miało zaburzony mechanizm ssania (kąsanie).
Następnie właściwa opieka, doradztwo laktacyjne i neurologopedyczne zaowocowały w 3cim miesiącu życia dziecka wyłącznym karmieniem piersią.

Justyna Kurębska
Od głębokiego niedożywienia do karmienia mieszanego
Przypadek Pani K.D.
Justyna Kurębska przedstawiła przypadek 8- tygodniowego
niemowlęcia, które nie powróciło do masy urodzeniowej (masa
urodzeniowa 4320g, masa w dniu wizyty 4270g). Dziecko było
karmione wyłącznie piersią. Wiadomośd o nieprawidłowym przebiegu
karmienia matka odebrała bardzo mocno, jako porażkę macierzyoską.
Podczas wizyty konsultantka rozpoznała nieprawidłową technikę
karmienia i niedobór pokarmu. Ustaliła z rodzicami plan postępowania: dokarmianie
mieszanką i/lub mlekiem matki metodą sonda przy piersi, stymulację laktacji. Udało się
skorygowad
technikę
karmienia
i zredukowad dokarmianie z początkowej ilości 480ml/dobę do 200-100ml/dobę, uzyskując
prawidłowe przyrosty masy ciała. Istotnym elementem terapii było wsparcie emocjonalne
matki. Zaobserwowano bardzo wyraźną korelację pomiędzy przyrostami masy ciała dziecka
a samopoczuciem matki. Wsparcie emocjonalne było bardzo trudnym i zarazem ważnym
elementem współpracy. Obecnie dziecko rozwija się prawidłowo i nadal jest karmione
piersią (we wrześniu chłopczyk skooczył rok).

Agnieszka Muszyoska
Ropieo podotoczkowy
Przypadek ani B.S.
Agnieszka Muszyoska opowiedziała historię kobiety, która bardzo chciała karmid
piersią swoje dziecko. Niewłaściwe postępowanie personelu medycznego doprowadziło do
3/2011

4

szybkiego kooca, jeśli chodzi o ten sposób żywienia. W 5. tygodniu pojawiło się zapalenie
piersi. W pobliżu miejsca zamieszkania pacjentki nie było konsultanta laktacyjnego, do
poradni prowadzonej przez Agnieszkę było zbyt daleko. Lekarz zalecił odstawienie dziecka od
chorej piersi. Kiedy zapalenie nie ustępowało odmówiono pacjentce wykonania USG. W 7.
tygodniu w chorej piersi, pod otoczką, powstał ropieo. Ropieo został nacięty bardzo szeroko,
założono dwa sztywne, twarde sączki grubości palca. Lekarz zlecił hamowanie laktacji.
Pacjentka mimo to nadal chciała karmid piersią, ale nie miała wsparcia. Poza tym dziecko
w wieku około 9,5 tygodnia nie chciało już ssad piersi, gdyż doświadczyło butelki.

Joanna Piątkowska
Niedożywienie z epilogiem w sądzie
Przypadek Pani E.R.
Joanna Piątkowska omówiła przypadek kobiety, która karmiąc piersią swoje dziecko
doprowadziła do blisko 30% utraty jego masy ciała w stosunku do masy urodzeniowej. Nie
było to wynikiem niedbalstwa, tylko niewiedzy matki i braku informacji od personelu
szpitala. Kiedy matka o tę wiedzę zabiegała nie otrzymywała jej. Córeczka tej pacjentki
znalazła się w szpitalu i tam matka bardzo starała się o naprawienie nieprawidłowości
żywieniowych: odciągała mleko, stymulowała laktację, pielęgnowała dziecko w czasie
pobytu. Jednak cały czas odczuwała niechęd prawie wszystkich osób z personelu, które
opiekowały się jej dzieckiem. Działała pod dużą presją psychiczną, nie tylko myśląc o dobru
dziecka, ale również o tym by „dobrze wypaśd”. Matka miała przeświadczenie, że
początkowe postępowanie podczas hospitalizacji, mające na celu nawodnienie i uzupełnienie
elektrolitów u odwodnionego i niedożywionego dziecka, mimo woli, doprowadziło do
przewodnienia organizmu noworodka, przeciążenia układu krążenia i obrzęku mózgu, i że
fakt ten usiłowano zatuszowad. W dniu planowanego wypisu dziecka matka dowiedziała się,
że jest on wstrzymany, ponieważ sprawa została przekazana do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i od opinii tej instytucji zależy czy
sprawie zostanie nadany dalszy bieg prawny (sądowy), czy można
powierzyd dziecko rodzicom. Mimo pozytywnej opinii pracowników
socjalnych szpital jednak oddał sprawę do sądu. Sąd zdecydował o
oddaniu małej rodzicom i o ograniczeniu praw rodzicielskich, co związane
jest z dozorem kuratora. Epilog laktacyjny: mama odbudowała laktację i
karmi nadal swoje dziecko piersią (1,5 roku).

Elżbieta Bartha
Ważyd-nie ważyd; dokarmiad-nie dokarmiad i inne dylematy
Przypadek Pani A.T.
Elżbieta Bartha przedstawiła historię mamy bardzo pozytywnie nastawionej do
karmienia piersią. Po przygotowaniu w szkole rodzenia, starannie wybrała ona szpital,
zwłaszcza pod katem karmienia piersią. Mimo to od początku wystąpiły trudności związane
z żółtaczką i długą, uciążliwą fototerapią. Dokarmiała tylko własnym pokarmem metodą
palec-sonda.
"Przełom" następuje po wizycie u pediatry w 1 m.ż. dziecka, która, przy 29 g na dobę
stwierdza: zbyt małe przyrosty m.c. i za mało mleka w piersiach! Zaleca: ważyd dziecko przed i
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po karmieniu, w razie braku zadowalających przyrostów dokarmiad
mieszanką do 140-150 ml na każdy posiłek (!), odciągad pokarm po każdym
karmieniu.
Mama realizuje powyższe zalecenia przez kolejne 3 miesiące.
Następuje spotkanie konsultantki z pacjentką w poradni laktacyjnej.
Powód zgłoszenia: mama zmęczona dotychczasowym sposobem karmienia
prosi: „Chcę by ktoś uporządkował chaos panujący w mojej głowie i pomógł
mi definitywnie ocenid czy warto tak się męczyd, może po prostu nie jestem
stworzona do karmienia piersią i nadszedł czas przejścia całkowicie na
butelkę i mieszankę." Jednocześnie uskarża się na silne bóle kolan. Konsultantka po analizie
danych dotyczących rozwoju dziecka, w tym przyrostów masy ciała, zwalnia mamę z
permanentnego ważenia, jednocześnie znajdując w nim przyczynę bólu kolan: waga stoi na
podłodze!

ALEKSANDRA HADYŚ
STRESZCZENIA WYBRANYCH SESJI SATELITARNYCH Z KONGRESU VELB - ILCA 2010,
W BAZYLEI:
„Rozszczep warg i podniebienia - co może zrobid chirurg, aby usprawnid karmienie
(piersią).”
Autorzy: zespół „Interdisciplinary cleft team”, Szpital Kantonalny w Luzernie,
Szwajcaria – dr Johannes Kuttenberg (chirurg), Crista Herzog-Isler (pielęgniarka), dr Jurg
Caduff (pediatra)
 Cele: pobudzenie i utrzymanie laktacji na optymalnym poziomie, zapewnienie
karmienia przed i po operacji, zrozumienie wpływu rekonstrukcji podniebienia na
prawidłowe karmienie. Edukacja i wsparcie rodziców.
 Wnioski: Dzieci z rozszczepem podniebienia nie są w stanie wytworzyd próżni.
Odżywianie jest trudne, mleko ucieka przez nos, przyrosty masy ciała są niskie. Karmienie
piersią jest możliwe w mniejszej części przypadków. Należy dbad o prawidłowy poziom
laktacji tuż po porodzie, aby kontynuowad je po operacji (operacjach).
„Interdisciplinary cleft team” działa od 1998 roku. Pracują w nim IBCLC’s, ortodonci,
logopedzi, pediatrzy, chirurdzy… Współpracują w celu holistycznej opieki nad dziedmi
z wadami warg i/lub podniebienia. Tworzą bazę informacyjną dla rodziców. Operacje
wykonują na przestrzeni 6 m-cy. Ich cele są nie tylko związane z kwestiami karmienia, ale
także prawidłowym rozwojem mowy i twarzoczaszki.
„Nadmierna podaż mleka”
Autorzy: Gonneke van Veldhuizen-Staas, IBCLC, profesor in Lactation Consulting
(Holandia, Belgia KHLim Hasselt, Gent), specjalizuje się w optymalizacji karmienia piersią
 Wnioski: Nadprodukcja mleka prowadzi do szeregu niepożądanych symptomów u
mam i dzieci. Wiele krążących sposobów na rozwiązanie problemu nadprodukcji jest
nieprawidłowych. Nadmierna podaż mleka jest zbyt rzadko diagnozowana. Jej leczenie
szybko
prowadzi
do
ulgi
u dzieci (mam też): mniej ulewania, kolek, więcej spokoju przy karmieniu.
 Autorka na podstawie wieloletniej praktyki proponuje FDBF (full drainage block
feeding): 1) maksymalne opróżnienie obu piersi (mechaniczne); 2) potem - zblokowane
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karmienie, czyli podawanie jednej piersi przez, np., 3 godziny; 3) poinstruowanie pacjentki
o konieczności kontroli drugiej nieaktywnej piersi (w czasie block feeding), aby w porę
zapobiec zastojowi i zapaleniu piersi!!!
„Nakładki laktacyjne – rewizja badao. Jak wpływają na wagę dzieci, zadowolenie
mam.”
Autor: Dr Ilane R.Azuley Chertok, IBCLC USA, University of Nursing, West Virginia
Badanie międzynarodowe, randomizowane, w którym porównano przypadki dzieci
zdrowych urodzonych o czasie; u części z nich stosowano ultra cienkie nakładki silikonowe;
u innych nie stosowano, badania prowadzono przez okres 2 m-cy używania nakładek.
Wyniki:
 Bez różnicy w osiągach wagowych w grupach z nakładkami i bez nich.
 Satysfakcja mam z użycia nakładek: 89,8% pozytywnie oceniło fakt użycia, 67,5%
stwierdziło, że bez nakładek wcześniej zakooczyłoby laktację.
„Optymalne przystawienie w codziennej praktyce prywatnej doradcy laktacyjnego”
Autor: IBCLC, praktyka prywatna, Paryż
 Cele: ocena częstości wezwao na wizyty spowodowane bólem, który można
wyeliminowad przez prawidłowe przystawianie
 Wyniki: IBCLC prześledziła 60 ostatnich porad, 37 z nich było spowodowanych bólem
związanym z nieprawidłowym przystawianiem, w 24 przypadkach pomogła optymalizacja
pozycji przystawiania, w 13 przypadkach – ból wystąpił z powodu krótkiego wędzidełka,
uszkodzeo brodawek, nieprawidłowości anatomicznych żuchwy, szczęki. Wiek dzieci od 4.
doby do 1. roku życia. Optymalne przystawienie polegało na zwiększeniu kąta rozwarcia ust,
pozycji dziecka - brzuszek blisko brzucha matki, nosek i bródka w kontakcie z piersią, pozycja
biologiczna, chwyt futbolowy. Przyczyny nieprawidłowego przystawiania: brak wzorca
karmienia w rodzinie, słabe przygotowanie szpitalne.
 Autorka podsumowuje: 2/3 przypadków wezwao spowodowanych bólem można
wyeliminowad poprzez prawidłowe przystawianie.
„Infolinia dla mam karmiących”
Autor: Barbara Glare, IBCLC, dyrektor Australijskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Karmienia Piersią (ABA), dyrektor projektu infolinii.
 W październiku 2008 działające lobby rządu Australii wymogło stworzenie infolinii;
projekt 5- letni.
 Infolinia działa 24h/dobę, obsługiwana przez LC (wolontariusze) pracujących z domu.
 78 tys. telefonów rocznie; liczba stale wzrasta.
 ABA monitoruje poziom usług poprzez stałą analizę oceny
zwrotnej dzwoniących.
KATARZYNA RACZEK-PAKUŁA
PRZEGLĄD AKTUALNEJ POLSKIEJ PRASY MEDYCZNEJ
Katarzyna Raczek-Pakuła dokonała przeglądu aktualnej polskiej
prasy medycznej.
Omawiane przez nią artykuły:
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Zasady suplementacji kwasów tłuszczowych omega-3
prof dr hab.med.Hanna Szajewska (na pods.9 pozycji pismiennictwa)

U niemowląt karmionych piersią nie ma potrzeby dodatkowej suplementacji

W ciąży i laktacji – codziennie minimum 200 mg DHA, może byd 2-3 razy
więcej
Właściwemu pokryciu zapotrzebowania na omega-3 LCPUFA sprzyja regularne
spożywanie ryb morskich. W Polsce niskie spożycie ryb może wynikad z obaw przed
zanieczyszczeniami substancjami szkodliwymi, takimi jak rtęd i dioksyny. Nie zaleca się
spożywania miecznika, rekina, makreli królewskiej i płytecznika. Zaleca sie bogate w omega-3
LCPUFA: krewetki, tuoczyka łososia, rdzawca, zębacza. Nie zwiększa ryzyka alergii
wprowadzanie ryb do jadłospisu nawet u niemowląt.
Leczenie zakażeo wywołanych Staphylococcus aureus opornych na metycylinę
u dorosłych i dzieci
Podsumowanie aktualnych (2010) wytycznych Infectious Diseases Society of America
(opr. polskie lek. Tomasz Książczyk)
Niniejszy artykuł jest ważny w kontekście leczenia zakażonego zapalenia piersi
u kobiet.
Ropne zapalenie skóry i tkanki podskórnej (zapalenie z ropnym płynem lub ropnym
wysiękiem przy braku dającego się zdrenowad ropnia)
L2 klindamycyna 300-450 mg p.o. 3 x 24h
L3 kotrimoksazol 960 mg p.o. 2 x 24h
L3 doksycyklina 100 mg p.o. 2 x 24h
L2 minocyklina 200 mg 1 x/24h, następnie 100 mgp.o.2 x 24h
L3 linezolid 600 mg p.o.2 x 24h
Zapalenie skóry i tkanki podskórnej bez zmian ropnych (brak ropnego płynu lub wysięku
oraz bez obecności ropnia)
betalaktam ( L1 cefaleksyna i L1 dikloksacylina) 500 mg p.o. 1 x 24h
L2 klindamycyna 300-450 mg p.o. 3 x 24h
betalaktam np. L1 amoksycylina i/lub L3 kotrimoksazol lub tetracyklina
L3 linezolid 600 mg p.o.2 x 24h
(Kategorie wg Hale 2010) sprawdziła KR-P
Postępy w pulmonologii i alergologii dziecięcej w 2010 roku
Prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz ( na podstawie 3 pozycji piśmiennictwa)
Wytyczne postępowania w chorobach alergicznych z uwzględnieniem profilaktyki –
alergiczny nieżyt nosa. Wśród ważnych zaleceo dotyczących dzieci należy wymienid :
całkowitą eliminację ekspozycji na dym tytoniowy, niestosowanie diety w ciąży i w czasie
karmienia piersią w celu zapobiegania alergii, preferencję karmienia naturalnego...
Medycyna Praktyczna Pediatria 3/2011
Postępy w żywieniu dzieci i leczeniu chorób wymagających stosowania diety
w 2010 roku
Prof. dr hab. med. Hanna Szajewska ( na podstawie 3 pozycji piśmiennictwa)
Czy częściowe karmienie piersią też zapobiega infekcjom?
Korzyści wynikające z karmienia piersią, w tym zmniejszenie ryzyka chorób
infekcyjnych, takich jak zapalenie ucha środkowego, zakażenie przewodu pokarmowego lub
3/2011

8

układu oddechowego zwłaszcza w krajach rozwijających się, są dobrze znane. Nowe dane
naukowe wskazują, że efekt taki obserwuje się także w krajach lepiej rozwiniętych,
o zadowalającym standardzie opieki zdrowotnej, w tym o dużym odsetku zaszczepionych
niemowląt. Korzystny efekt dotyczy tylko wyłącznego karmienia piersią przez 6 miesięcy,
opisanych korzyści nie obserwuje się natomiast w przypadku karmienia częściowego.
Kwas dokozaheksaenowy podawany w czasie laktacji poprawia
koncentrację u dzieci.
Wyniki badania przeprowadzonego przez zespół, który od
dawna zajmuje się tym zagadnieniem, sugeruje korzystny wpływ
suplementacji DHA u matek karmiących (200 mg przez pierwsze 4
miesiące laktacji) na zdolnośd wydłużonej koncentracji (sustained
attention) u dzieci, jednak nie oddziałuje na inne elementy rozwoju
psychoruchowego.
Wyniki
te,
zwłaszcza
w kontekście
wcześniejszych obserwacji poczynionych przez ten sam zespół
odnośnie do lepszego rozwoju psychoruchowego w 30. miesiącu
życia, uzasadniają potrzebę prowadzenia dalszych badao, które
zoptymalizują podawanie DHA w czasie laktacji.
Witamina D wpływa tylko na kościec, inne korzyści – nieudowodnione.
W związku z wieloma kontrowersjami dotyczącymi roli witaminy D i wapnia,
Amerykaoski Instytut Medycyny, na prośbę rządów Stanów Zjednoczonych i Kanady,
przeanalizował ponad 1000 badao i opublikował raport podsumowujący dotychczasowe
dane. Zgodnie z nimi, witamina D i wapo odgrywają rolę w gospodarce wapniowofosforanowej oraz metabolizmie (strukturze i funkcji) kośdca. Dostępne dane są natomiast
niewystarczające, aby potwierdzid inne działania witaminy D zwłaszcza jej wpływ na układ
odpornościowy, zapobieganie nowotworom, chorobom układu sercowo-naczyniowego,
cukrzycy i zapobieganie stanowi przedrzucawkowemu. Przyjmowanie witaminy D w dużych
dawkach (np. pow. 4000 IU/dobę) może byd szkodliwe, powodując na przykład uszkodzenie
nerek lub innych tkanek.
Pediatria po Dyplomie Vol.15 Nr 3 czerwiec 2011
Rekomendacje dotyczące wykorzystania w Polsce standardów WHO rozwoju
fizycznego dzieci w wieku 0-5 lat ( z dn. 5.04.2011, 3 poz. piśmiennictwa)
Z inicjatywy WHO przeprowadzono w latach 1997-2003 wieloośrodkowe badania nad
wskaźnikami referencyjnymi rozwoju fizycznego dzieci (Brazylia, Ghana, Indie, Oman,
Norwegia, USA). Badano dzieci zdrowe, urodzone o czasie, z dobrych warunków
socjoekonomicznych, matek niepalących, karmiących piersią.
Przyjęto, że karmienie piersią jest normą biologiczną, a rozwój dziecka karmionego
piersią stanowi normatywny wzorzec wzrastania.
Wzrastanie dzieci na różnych kontynentach jest podobne.
Standardy te określają, „jaki powinien byd rozwój dzieci”. Dotychczasowe wskaźniki
referencyjne wskazywały, „jaki jest rozwój dzieci w danym miejscu i czasie”.
Pełny zestaw tabel i siatek znajduje się na www.who.int/childgrowth/en
Siatki te były od chwili publikacji w 2006 roku rozpowszechniane w Polsce przez
Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, poprzez strony internetowe, szkolenia
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i publikacje, rozpowszechniał je też Intertom i Fundacja Mleko Mamy. (koment.KR-P)
Standardy zostały zaakceptowane przez znaczące organizacje międzynarodowe:
International Pediatric Association, European Childhood Obesity group, Eurpea Society of
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Stosowane są w ponad 100 krajach
świata (połowa).
24 czerwca 2009 roku w Warszawie obradowali przedstawiciele wiodących
w Polsce ośrodków naukowych w zakresie antropologii i pediatrii (Komitet Rozwoju
Człowieka PAN, Komitet Antropologii PAN, Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Instytut
Matki i Dziecka, Instytut Żywności i Żywienia).
Przegłosowano wniosek o wdrożeniu standardów WHO do praktyki w Polsce.
W celu sprawdzenia przydatności tych standardów dla dzieci w Polsce porównano je
z wartościami referencyjnymi wybranych wskaźników antropometrycznych dla dzieci
warszawskich od 1. do 60. miesiąca. Wyniki tych porównao wykazały, że różnice w zakresie
analizowanych wskaźników nie występują lub są nieznaczne.
Na tej podstawie szacowne gremium ogłosiło:
1. Uznajemy, że standardy WHO rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0 - 5 lat stanowią
dobre narzędzie do monitorowania wzrastania, stanu odżywienia i zdrowia niemowląt
i dzieci.
2. Rekomendujemy te standardy do powszechnego wykorzystania w Polsce.
Komentarz KR-P: Nareszcie. Koniec z partyzantką. Co więcej: na stronie WHO są siatki
dla dzieci i młodzieży do 19 lat!

QUIZ
Jolanta Nurek i Grażyna Krystowska przeprowadziły
z uczestniczkami spotkania quiz laktacyjny. Pytania pochodziły
z publikacji Lindy J. Smith: Comprehensive Lactation Consultant
Exam Review Third Edition
Wypadłyśmy świetnie!!!
FUKUSHIMA
ŹRÓDŁO: LAKTATION &STILLEN NR 2/2011 BY DENISE BOTH/
TŁUMACZENIA I KOMENTARZE: JOLANTA NUREK
Katastrofa nuklearna w Fukushimie, w Japonii napełniła strachem i bezradnością rzesze
matek karmiących. Promieniowanie radioaktywne jest niewidoczne, niewyczuwalne, ale
wiadomo, że jest – co wywołuje lęk i bezradnośd.
Z reguły w regionach dotkniętych katastrofami zaleca się kontynuację karmienia
piersią. Karmienie takie zapewnia niemowlętom i małym dzieciom wystarczającą ilośd
pokarmu i płynów. Mleko matki daje dzieciom ochronę przed chorobami zakaźnymi. Mama
nie musi się martwid o dostęp do czystej wody, prądu, warunków do gotowania. Ponadto,
mimo stresu spowodowanego katastrofą, karmienia stwarza możliwośd relaksu.
Katastrofa reaktora w Fukushimie w Japonii, kraju o ponadprzeciętnej technologii
wnosi nowe aspekty: pomiary w kwietniu 2011 wykazały radioaktywne obciążenie mleka
kobiecego matek, które żyją w okolicy Tokio. Najwyższe zmierzone wartości, 36,3 Bc/I jodu,
znajdowały się poniżej norm dla mleka sztucznego dla niemowląt. Według EU ustanowiona
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dnia 13.04.2011 (!!) norma wynosi 100 Bequereli na kilogram/litr, a wiec oficjalne
stanowisko rządu Japonii jest takie, że … nie należy się martwid.
Jak japooska IBCLC ma ze spokojnym sumieniem namawiad kobiety do karmienia
piersią? – zastanawia się autorka artykułu. Myśl, że podczas karmienia piersią truje dziecko
radioaktywnym mlekiem jest dla matki obciążająca. Do tego dochodzi poczucie beznadziei,
bo co w zamian? Zaprzestad karmienia piersią i przestawid żywienie na sztuczny pokarm, jeśli
cała żywnośd według licznych pomiarów wykazuje również wzmożoną radioaktywnośd?
I prawdopodobnie woda, na bazie której przygotowuje się sztuczny pokarm ma jeszcze
większą dawkę promieniowania?
Karmid piersią czy nie???
Aby przeanalizowad, czy kobieta była narażona na wzmożoną radioaktywnośd należy
wyjaśnid:
- jaka była ekspozycja?
- czy kontynuacja karmienia zwiększy ekspozycję dziecka? - czy podanie płynu
Lugola / innych leków zmniejszy ekspozycję?
- czy jest bezpieczna alternatywa do karmienia piersią?
Według Dr Ruth Lawrence, toksykolog:
- Największe ryzyko pochodzi z jodu radioaktywnego, który wnika do tarczycy
i może powodowad rozwój nowotworu. Ryzyko można zmniejszyd przez podanie płynu
Lugola (Kaliumjodid) matce oraz dziecku. Matka powinna otrzymad codziennie dawkę aż do
przewiezienia jej z dzieckiem w bezpieczne miejsce, poza ryzykiem radioaktywnego
promieniowania. Dziecko powinno otrzymad tylko jednorazową dawkę, według wagi,
ponieważ większa dawka może spowodowad niedoczynnośd tarczycy. Funkcja tarczycy
u dziecka powinna byd regularnie kontrolowana.
- Noworodki i małe dzieci szczególnie silnie reagują na promieniowanie i powinni byd
ewakuowane szybko razem z matką.
- Aż do 90% radioaktywnego zanieczyszczenia może byd zlikwidowane przez usuniecie
ubrania i dokładne umycie skóry wodą z mydłem.
- Jeżeli nie ma płynu Lugola alternatywę stanowi podawanie sztucznego pokarmu aż do
czasu otrzymania go, i zapobieżenia kontaminacji mleka mamy. – Podawanie mieszanki tylko
wtedy ma sens, jeżeli woda pitna w okolicy nie jest również kontaminowana. W przeciwnym
przypadku matka powinna kontynuowad karmienie, chyba, że otrzymała śmiertelną dawkę
radioaktywności.
Koniecznie trzeba rozróżnid dwie sytuacje: czy kobieta była eksponowana na
radioaktywny jod z powodów diagnostyczno-leczniczych czy z powodu wypadku atomowego.
Radioaktywnośd w Europie
Ogólnie należy przyjąd, że im dalej od źródła, tym mniejsza ekspozycja.
Z czasem też radioaktywne atomy ulegają rozpadowi. Deszcz powoduje zmniejszenie
radioaktywności.
Dnia 25.03.2011 w Niemczech stężenie radioaktywnego Jodu z Fukushimy wynosiło
w powietrzu 5mBQ jodu na kubik. Według stanowiska rządu nie jest to groźna ilośd.
Czy były pomiary w Polsce?
Naturalna radioaktywnośd
Średnio dotyczy nas 2mSv (milisievert) na rok.
Przykłady:
- Rentgen zębów 10 ySv
- Mammografia 400 ySv
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- Wypalenie 1,5 paczki papierosów/dobę 13.000 ySv/rok
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej 8000 ySv
- Dzienna dawka na obrzeżu 20 km strefy zakazanej wokół Fukushimy dnia
5.04.2011 wynosiła1400ySv
Z ogromną pomocą autorek wystąpieo przygotowała: Joanna Piątkowska, IBCLC

WARSZTATY Z BRBARĄ WILSON – CLAY
Dnia 22.11.11 w Domu Pielgrzyma „Amicus”, w Warszawie odbyły
się, zorganizowane przez CNoL, warsztaty z udziałem Barbary
Wilson-Clay na temat trudnych sytuacji w poradnictwie
laktacyjnym.
Koleżanki konsultantki przedstawiły kolejno 3 sytuacje, potem Barbara
służąc swoim doświadczeniem omawiała przypadki. Po każdej prezentacji miałyśmy
możliwośd dyskusji i wymiany doświadczeo.
Barbara podkreśliła, że pierwsze 2-3 tygodnie laktacji to okres endokrynologiczny, kiedy pierś
niejako „wmusza” mleko dziecku. Potem niemowlę przejmuje kontrolę. Jeśli nie jest
w stanie, skutkuje to nieprawidłową laktacją, wtedy najczęściej ujawniają się problemy
dotyczące niemowlęcia, szczególnie, jeśli wiadomo, że matka już wykarmiła jedno dziecko.
Czasami jednak jest kilka czynników i ważne, aby wszystkie wziąd pod uwagę.
W USA wykonano badanie poziomu oxytocyny we krwi matki podczas karmienia, gdy była
ona prowokowana sytuacjami stresowymi. Okazało się, że w tym czasie poziom oxytocyny
był niższy.
Barbara powiedziała, że często problemy w laktacji są przyczyną depresji poporodowej
u matki.
Podczas dyskusji związanej z omawianiem sytuacji dotyczącej ropnia można było
zaobserwowad jak ogromne znaczenie ma prawidłowe postępowanie w laktacji od początku,
a potem w problemach laktacyjnych. Opóźnienie, brak lub nieprawidłowe leczenie skutkuje
kolejnymi powikłaniami i chociaż obecnie kobiety nie umierają z powodu infekcji piersi, to
łączy się to dla nich z ogromnym bólem, cierpieniem fizycznym i psychicznym. Nie musi to
jednak prowadzid do zakooczenia karmienia. Produkcja mleka jest lokalna, można wykarmid
dziecko jedną piersią (tak jak np. bliźniaki - każde z dzieci jest wykarmione ilością mleka
produkowanego przez jedną pierś).
Na zakooczenie warsztatów odbyła się dyskusja poświęcona testowi wagowemu. Kiedy
matka zgłasza problem, zadaniem konsultanta jest udowodnid, że się myli albo go rozwiązad,
a wagę powinno się stosowad, jako narzędzie do badania sytuacji.
Przy kolacji rozmowom nie było kooca. Kolejna dawka wiedzy laktacyjnej i wspaniała
atmosfera zaowocują energią do dalszego działania.
Uczestniczyła i relację przygotowała: Małgorzata Piliszczuk, CDL
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V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PRELEGENTÓW SZKÓŁ RODZENIA
W dniach 9-10 grudnia 2011r. odbył się w Warszawie „V Ogólnopolski Zjazd
Prelegentów Szkół Rodzenia”. Wzięło w nim udział ok. 150 uczestników z całej Polski,
głównie położnych.
Pierwszy dzieo zjazdu prowadził prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba, który w swoim
wykładzie inauguracyjnym zwrócił uwagę na profilaktykę śródporodową zaburzeo statyki
narządu rodnego.
Nawiązując tematyką do przedmówcy dr n. med. Urszula Sioma-Markowska wykazała
zmniejszone ryzyko episiotomii i urazu poporodowego tkanek krocza dzięki użyciu EPI-NO
w ostatnim trymestrze ciąży. Nowy przyrząd wydaje się byd jedną z korzystnych metod
przygotowujących mięśnie dna miednicy i krocza do porodu.
Na zakooczenie dr n. med. Wiesława Bednarek przedstawiła problem raka
szyjki macicy w czasie ciąży, metody jego wykrywania, leczenia
i profilaktyki.
Wykładom towarzyszyły warsztaty szkoleniowe, na których mgr Marta
Ślifirska zwróciła uwagę na „Niedocenioną moc dotyku” i zaburzenia
odczuwania. Podsumowujące hasło „Dotknij mnie proszę” oddało całą
kwintesencję poruszanego zagadnienia.
Drugi dzieo zjazdu otworzył prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa,
który przedstawił aktualny kalendarz szczepieo. Zmiany wchodzą w życie
od 1 stycznia 2012 r.
Najbardziej gorącym wystąpieniem okazał się wykład mgr Leokadii Jędrzejewskiej,
krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - połozniczego, na temat
jakości opieki położniczej w kontekście obowiązującego w Polsce standardu opieki
okołoporodowej. Pani konsultant wskazała zakres zadao, jaki stawia przed polską położną
obowiązujące rozporządzenie oraz przedstawiła najnowsze doniesienia z raportu na temat
jego wprowadzania. Zarówno uczestnicy, jak i wykładowcy podkreślają koniecznośd istnienia
owego jednolitego dokumentu obowiązującego na terenie całego kraju. Na dzieo dzisiejszy
istnieje wiele punktów sprzecznych i wzajemnie siebie wykluczających, co wymusza na
organach zarządzających dokonania zmian w obowiązującym standardzie. Jakośd opieki
okołoporodowej powinna byd uzależniona od potrzeb społeczeostwa, jednak nie
zapominajmy o potrzebach osób sprawujących tą opiekę.
Niepokojąca jest dla mnie postawa pani Jędrzejewskiej w sprawie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pielęgniarek i położnych oraz roli konsultantów i doradców laktacyjnych.
Z wypowiedzi wynika, że ukooczenie studiów wyższych przez pielęgniarkę, czy położną
upoważnia ją tylko do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Aby w pełni wykonywad
obowiązki zawodowe niezbędne, a nawet konieczne, jest ukooczenie odpowiedniego kursu
organizowanego przez Izby Pielęgniarskie, bo tylko ta instytucja jest organem nadrzędnym.
Paradoks, nie rzeczywistośd, tylko chyba nie o to chodzi w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych.
Kontrowersję wzbudziła również rola edukatora laktacyjnego, czy edukatora w cukrzycy.
Przecież to zadania pielęgniarki i położnej wynikające z jej ustawowego zakresu obowiązków.
Niepokojący jest fakt, że pani konsultant podważa kompetencje certyfikowanych doradców
i konsultantów laktacyjnych oraz instytucje nadające ten tytuł. Podkreśla, że jedyną
podstawą do udzielania porad laktacyjnych jest kurs ukooczony w Izbach Pielęgniarsko3/2011
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Położniczych. Przykro nam, że jak dotychczas ”polska laktacja” rozwija się poza organizacją
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Aby uzyskad tytuł profesjonalisty w zakresie laktacji
należy spełniad określone warunki rekrutacji, zdobyd wiele wiedzy teoretycznej i praktycznej
oraz zdad egzamin krajowy bądź międzynarodowy. Może warto by było, żeby pani konsultant
najpierw przyjrzała się bliżej temu zagadnieniu i pracy wykonywanej przez certyfikowanych
doradców i konsultantów laktacyjnych, bo posiadamy chyba sprzeczne informacje na ten
temat.
Na zakooczenie prof. dr hab. Med. Romuald Dębski wskazał celowośd suplementacji
kobiet w okresie przed koncepcyjnym, ciężarnych oraz położnic i zwrócił uwagę na
różnorodnośd preparatów.
Wieoczącym ten dzieo konferencji było wystąpienie dr Siomy-Markowskiej.
Przedstawiła pierwsze doniesienia o skuteczności preparatu Dianatal w okresie porodu.
Kwintesencja: efekt preparatu pozytywny, jednak te same korzyści odnieśd można stosując
inne sposoby łagodzenia bólu dostępne na polskich salach porodowych.
Tematyka zjazdu oraz ramy czasowe w pełni nie pozwoliły uczestnikom na wymianę
doświadczeo i dyskusje, dlatego też burzliwe rozmowy toczyły się, jak zawsze, w kuluarach
do późnych godzin nocnych. Pozostało wiele pytao, wśród których najczęściej pojawia się
obawa czy w przyszłości rola położnej ograniczy się tylko do pielęgnacji rodzącej
na sali porodowej, czy tylko szkoły rodzenia pozwolą położnym spełniad się
zawodowo oraz jakie zadania będzie stawiało polskie społeczeostwo szkołom
rodzenia w dobie rosnącej liczby cięd cesarskich. Miejmy nadzieję, że jak
spotkamy się za rok, to na częśd z tych pytao będziemy mogli już
odpowiedzied.
Uczestniczyła i relację przygotowała: Małgorzata Sołtyka, CDL

ZAPROSZENIA

I Ogólnopolska Konferencja
Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

"Laktacyjna metamorfoza"
Poznao 20-21.04.2012r.

Hotel Poznaoski
Centrum Konferencyjne Miralex
ul. Kraocowa 4 (wjazd od ul. 3 Maja)
62-030 Luboo k/Poznania
www.hotelpoznanski.pl
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KONTAKT

POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH
www.laktacja.org.pl
44-100 Gliwice
ul. Matejki 14/3a
e-mail: biuro@laktacja.org.pl
tel: 0 517 17 27 22
Fax: (32) 331 67 25
Nr konta: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0001 7689 4527
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