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NA CAŁEJ POŁACI ŚNIEG
Na całej połaci – śnieg.
W przeróżnej postaci – śnieg.
Na siostry i braci –
zimowy plakacik –
śnieg – śnieg.
Na naszą równinę – śnieg.
Na każdą mieścinę – śnieg.
Na tłoczek przed kinem –
na ładną dziewczynę –
śnieg –
śnieg.
Na pociąg do Jasła – na wzmiankę, że zgasła –
na napis: „Brak masła” – na starte dwa hasła –
na flaszki od wódki – na tego te skutki –
na puste ogródki – na dzionek za krótki –
na w sinej mgle dale – śnieg.
Na „Kocham cię stale!” – śnieg.
Na żale, że – wcale
i na – tak dalej –
tak dalej – tak dalej –
tak dalej – tak dalej,
tak dalej – śnieg –
śnieg –
śnieg –
śnieg –
śnieg –
śnieg…

Nadchodzi kolejna zima… Nie wygląda na to, żeby się spieszyła w tym
roku. Wraz z nią nadchodzą Święta. Ten magiczny czas spotkao
rodzinnych, dzielenia się opłatkiem, zapachu choinek…
Zaraz potem przychodzi się rozstad z obecną datą w kalendarzu na
rzecz rozpoczęcia kolejnego roku.
Z tym rokiem kooczy się kadencja obecnego Zarządu. W styczniu
ukonstytuuje się nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna z członków
Stowarzyszenia wybranych na czerwcowym Walnym Zebraniu.
A więc kolejny rok pracy przed nami i kolejny za nami.
W 2013 roku:
25 lutego pod naszą egidą odbyła się w Centrum Medycznym
Żelazna , Szpital św. Zofii w Warszawie, Olimpiada Wiedzy
o Laktacji,
7-8 czerwca byliśmy współorganizatorami VI Zjazdu Centrum
Nauki o Laktacji w Warszawie,
20 – 22 września w Gdaosku odbyło sie spotkanie szkoleniowo
- integracyjne,
nasza strona internetowa zyskała całkowicie nowy image
dzięki pozyskaniu kreatywnego i pracowitego webmastera,
czuwaliśmy nad poprawnością merytoryczną ulotki dotyczącej
wkładek laktacyjnych,
Towarzystwo zrzesza 101 osób.
Koleżankom serdecznie dziękuję za wolontariacką pracę dla
Towarzystwa. Za przygotowanie naszych spotkao, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem, za prezentacje, materiały nadesłane do Biuletynów
oraz na stronę internetową. Zapraszam do dalszej współpracy!
Z ciepłymi pozdrowieniami- Katarzyna Asztabska,
sekretarz PTKiDL

Jeremi Przybora

AKTUALNOŚCI

EGZAMIN I RECERTYFIKACJA 2014
Wielkimi krokami nadchodzi kolejny rok - 2014, w którym będzie możliwość przystąpienia do
międzynarodowego egzaminu na konsultanta laktacyjnego IBCLC, a dla wielu z Was odnowienia już
posiadanego certyfikatu.
Minie 10 lat od czasu, kiedy po raz pierwszy egzamin odbył się w Warszawie w języku polskim. W najbliższych
tygodniach osoby, których certyfikat ważny jest do 2014 roku dostaną z pocztą z Biura w Austrii, dokładne
informacje na temat wymogów recertyfikacji. Przewodnik dla kandydata do egzaminu lub do recertyfikacji
dostępny jest na razie tylko w języku angielskim, dokumenty, wnioski w wersji polskiej będę dostępne na
stronie www.iblce.org dopiero na początku stycznia. Nie będzie już wysyłek pocztą papierowych wersji.
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/10/candidate-information-guide.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/10/recertification-guide.pdf
W ww informatorach znajdziecie m. in informacje o kosztach egzaminu w 2014 roku. Z żalem stwierdzam, że
decyzją Rady Egzaminatorów, Polska, na podstawie danych statystycznych o wysokości produktu krajowego
brutto, została umieszczona w grupie krajów o najwyższych dochodach na głowę mieszkańca stąd opłata
egzaminacyjna uległa znacznej podwyżce. Dla kandydatów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy
wynosi 660 $ dolarów, a dla konsultantów recertyfikujących - 470 $ dolarów.
Chciałam zachęcić wszystkich potencjalnych kandydatów do przystąpienia do egzaminu, a konsultantki do
odnowienia certyfikatu IBLCE, którego znaczenie stale wzrasta nie tylko na świecie, ale i w Polsce.
Jednocześnie w imieniu swoim i Dyrektora Biura Regionalnego w Austrii, Ilse Bichler zachęcam wszystkie
osoby, dla których koszt egzaminu jest zbyt wysoki, aby skorzystały z możliwości ubiegania się o stypendium
MILCC ,na pokrycie całości lub części kosztów egzaminacyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od liczby
osób z całego świata składających wnioski.
Fundusz MILCC, organizacja niezależna od IBLCE, powstał właśnie po to, aby wspierać ideę niezależnego
egzaminu i dofinansowywać osoby zaangażowane w pracę z matkami karmiącymi i ich dziećmi.
*Ważne jest, aby wniosek o stypendium złożyć do końca stycznia 2014roku!*
O stypendium mogą starać się nowi kandydaci spełniający wymogi egzaminacyjne, osoby ubiegające się
o recertyfikację poprzez egzamin lub poprzez punkty CERP. Istnieje także możliwość, aby nowi kandydaci,
biorący udział w szkoleniu o laktacji, które ukończy się w 2014 roku, ale już po 31 stycznia też złożyli
warunkowo wniosek o egzamin i dostarczyli potwierdzenie ukończenia szkolenia przed końcem marca.
Wzór wniosku dostępny jest tutaj:
http://www.milcc.org/download/MILCCApplication_2014.pdf
Wniosek o stypendium nie jest skomplikowany, kto potrzebuje pomocy w tłumaczeniu proszę o kontakt.
Proszę również o kontakt wszystkie konsultantki IBCLC, których nazwiska nie są jeszcze umieszczone w bazie
danych konsultantów IBCLC na stronie www.laktacja.org.pl .
Z serdecznymi pozdrowieniami –
Malwina Okrzesik, Koordynator IBLCE w Polsce.
Tel: 502 127 588,
e-mail: malwinaokrzesik@gmail.com
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WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI!
Otrzymaliśmy odpowiedź odpowiedź od IBLCE, że opłata dla Polski zostanie jednak w 2 grupie. Co oznacza,
400 $ dla zdających po raz pierwszy egzamin, 350 $ za recertyfikację. Szczegółowe informacje mają być
przesłane mailem przez IBCLE, bezpośrednio do zainteresowanych, na początku 2014 roku.

SKŁADKI
Proszę o uregulowanie składek członkowskich za 2013 rok. Składka wynosi 50 zł. Jeżeli jednocześnie ktoś chce
być członkiem naszego Towarzystwa i ELACTY – składka – 100 zł.

A TO CIEKAWE…

Chiny promują karmienie piersią
30.10.2013

Chiny, gdzie w ostatnich latach nie brakowało skandali z zanieczyszczonym mlekiem, zacieśnią
przepisy produkcji mleka dla niemowląt i będą promować karmienie piersią - podały we wtorek
chińskie media. Na opakowaniach mleka nie będzie wizerunków dzieci, a producenci mleka dla
niemowląt dostaną zakaz promowania swoich produktów w szpitalach.
W 2008 roku w Chinach po spożyciu mleka zanieczyszczonego melaminą zmarło co najmniej sześcioro dzieci,
a tysiące chorowały.
Nowe przepisy mówią, że na opakowaniach mleka dla niemowląt mają znaleźć się etykiety promujące
karmienie piersią i nie można też będzie umieszczać na nich wizerunków dzieci - podała oficjalna chińska
agencja Xinhua, powołując się na ministerstwo zdrowia i państwową administrację przemysłu i handlu.
Szpitalom i innym placówkom medycznym nie wolno przyjmować upominków od firm produkujących mleko dla
niemowląt ani pozwalać producentom na promocję ich produktów na terenie tych placówek. Za naruszenia
będą grozić kary.
Producenci mleka będą musieli zgłaszać organom kontroli bezpieczeństwa żywności surowce i dodatki do
produkcji oraz etykiety. Nie będą też mogli zlecać produkcji na zewnątrz ani przepakowywać produktów,
opatrując je innymi etykietami - głoszą planowane przepisy.
Chiny również chcą zaostrzyć restrykcje dotyczące publikacji wiadomości związanych z bezpieczeństwem
żywności, aby zapobiegać rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, które mogłyby wywołać panikę.
Jak przypomina agencja Reutera, w chińskim systemie opieki zdrowotnej rozpowszechniona jest korupcja,
napędzana niskim uposażeniem lekarzy i pielęgniarek.
W zeszłym miesiącu chińska telewizja podała, że należąca do koncernu Danone SA firma przekupiła personel
jednego z chińskich szpitali, by noworodkom podawano jej mleko. Francuski koncern natychmiast wdrożył
dochodzenie w tej sprawie.
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Zagraniczni producenci bardzo interesują się chińskim rynkiem mleka dla niemowląt, wartym 12,4 mld
dolarów. Jego wartość ma się podwoić do 2017 roku.
W sierpniu chińska komisja ds. rozwoju i reform ukarała grupę zagranicznych producentów mleka, m.in.
Danone, grzywną w wysokości 110 mln dolarów za zmowy cenowe. Grzywny uniknęły dzięki współpracy
w dochodzeniu w tej sprawie zamieszane w nią japońska firma Meiji Holdings i Nestle oraz spółka Zhejiang
Beingmate Scientific Technology Industry and Trade.
W zeszłym tygodniu Meiji poinformowała, że wycofuje się z chińskiego rynku.
Źródło: www.mp.pl
Wyszukała: Joanna Żołnowska

Jurnal of Human Lactation, listopad 2013
wybrane streszczenia

pełna treść artykułów: www.jhl.sagepub.com/content/29/4.toc

Diagnozowanie i zrozumienie wpływu krótkiego wędzidełka wargi szczękowej (górnej wargi,
wędzidełko wargi szczękowej), na karmienie piersią
Lawrence A. Kotlow, DDS1
Private practice, Albany, NY, USA
1. Lawrence A. Kotlow, DDS, 340 Fuller Road, Albany, NY 12203, USA. Email: kiddsteeth@aol.com
1.

1

Udane karmienie naturalne jest uzależnione od zdolności niemowlęcia do prawidłowego przystawienia się do
piersi matki. Jeżeli noworodek rodzi się z zaburzeniami tkanki miękkiej jamy ustnej, takich jak krótkie
wędzidełko języka lub wargi, karmienie piersią może być trudne lub niemożliwe. Podczas dokonywania oceny
jamy ustnej niemowlęcia prezentującego problemy w karmieniu piersią, jeden z obszarów jest często pomijaną
i nierozpoznaną, a zatem i nieleczoną przyczyną, jest mocowanie brzegu górnej wargi do tkanki dziąseł górnej
szczęki. Historycznie, tkanka ta została opisana, jako wędzidełko górnej wargi, środkowe wędzidełko wargi lub
wędzidełko wargi szczękowej. Wszystkie te terminy odnoszą się do segmentu błony śluzowej w linii środkowej
górnej wargi, zawierającej luźną tkankę łączną, która sprawia, że warga układa się luźno na łuku górnej
szczęki lub jest napięta i połączona z tkanką dziąseł. W tkance tej nie ma mięśni. W wyjątkowych sytuacjach
tkanka ta może sięgać w obszar za górnymi siekaczami do brodawki przysiecznej. Autor zdefiniował i określił
ograniczenia mobilności tej tkanki, jako wędzidełka wargi, czyli przyczepu górnej wargi do łuku szczęki. W tym
artykule omówiono diagnostykę i klasyfikację wędzidełka wargi oraz jak to wpływa na przystawienie
niemowlęcia do piersi matki. Ponieważ coraz więcej kobiet decyduje się na karmienie piersią, nietypowe
wędzidełko wargi musi być traktowane, jako przeszkoda w karmieniu piersią, która może mieć wpływ na
efektywne karmienie, bezbolesne przystawianie i transfer mleka.
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Edukacja i wsparcie dla ojców poprawia wskaźniki karmienia piersią
Badania randomizowane
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bruce Maycock, PhD
1
Colin W. Binns, MBBS, PhD
1
Satvinder Dhaliwal, PhD
1
Jenny Tohotoa, MPH, PhD
2
Yvonne Hauck, PhD
1
Sharyn Burns, PhD
Peter Howat, PhD1,3

1.
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3.

1

1.

Professor Colin W. Binns, School of Public Health, Curtin University, GPO Box U1987, Perth 6845, Western Australia Email:
c.binns@curtin.edu.au

School of Public Health and Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia
School of Nursing and Midwifery and Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin University, Perth, Australia
3
School of Public Health, Centre for Behavioural Control of Cancer and Curtin Health Innovation Research Institute, Curtin
University, Perth, Australia
2

Tło: Badania wykazują liczne czynniki wpływające na rozpoczęcie karmienia piersią i czasu jego trwania,
w tym edukacji matek, rodzaj porodu, masę urodzeniową, statusu społeczno-ekonomicznego i wsparcia ojca
dziecka.
Cel: Celem było zbadanie wpływu sesji edukacji przedporodowej i poporodowej ukierunkowanej na wsparcie
ojców.
Metody: The Fathers Infant Feeding Initiative Inicjatywa Ojców Dzieci Karminonych (FIFI Study) to badanie
z randomizacją w celu obserwacji częstotliwości inicjacji i czasu trwania karmienia piersią, które zostało
przeprowadzone w 8 publicznych szpitalach położniczych w Perth, Australia Zachodnia. Ogółem z 699 par
losowo przydzielono do grup w ramach szpitali albo grup interwencyjnych lub grup kontrolnych. Interwencja
składała się z 2-godzinnej sesji edukacji przedporodowej i poporodowej dotyczącej wsparcia przewidzianego
dla ojców.
Wyniki: wszelkie wskaźniki karmienia piersią po 6 tygodniach w grupie interwencyjnej były znacznie większe:
81,6% w grupie badanej w porównaniu z 75,2% w grupie kontrolnej, iloraz szans 1,46 (95% CI, 1.01-2.13).
Po uwzględnieniu wieku i szpitala, iloraz szans dla każdego karmienia piersią w grupie interwencyjnej wynosił
1,58 (1.06-2.35) i statusu socjoekonomicznego (SES), 1.56 (1.06-2.30). U niemowląt starszych ojców
występuje większe prawdopodobieństwo karmienia piersią po 6 tygodniach w porównaniu do niemowląt
młodszych ojców (p<0,01) i niemowląt ojców o wysokim ST statusie ekonomicznym częściej niż dzieci o ojców
z niskim statusem ekonomicznym (p = 0,013).
Wnioski: Nawet niewielki wzrost wskaźników karmienia piersią przynosi korzyści dla zdrowia publicznego.
W tym badaniu, minimalna interwencja okazała się znacznie zwiększać każde karmienie piersią po 6
tygodniach: 81,6% w grupie interwencyjnej w porównaniu do 75,2% w grupie kontrolnej.

Głuche matki karmiące piersią
Czy unikalne cech kultury i języka głuchych wspierają karmienie piersią?
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Nancy P. Chin, PhD, MPH
Jessica Cuculick, MSW, MS, SEd2
Matthew Starr, MPH3
3
Tiffany Panko, MBA
1
Holly Widanka, MS
Ann Dozier, RN, PhD1
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1.

Department of Community and Preventive Medicine, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester,
NY, USA
2
National Technical Institute for the Deaf, Rochester, NY, USA
3
Department of Community and Preventive Medicine, National Center for Deaf Health Research, University of Rochester
School of Medicine and Dentistry, Rochester, NY, USA
Nancy P. Chin, PhD, MPH, Associate Chair for Education, Associate Professor, Department of Community and Preventive
Medicine, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, 265 Crittenden Blvd, Box 420644, Rochester, NY
14642, USA. Email: Nancy_Chin@urmc.rochester.edu

Tło: Niesłyszące matki, które używają amerykańskiego języka migowego (ASL) uważają się za mniejszość
językową, z określonymi praktykami kulturowymi. Rzadko jest to grupa zaangażowana w badania nad
karmieniem niemowląt.
Cele: Zrozumienie, jak niesłyszące matki, które używają ASL uczą się karmienia niemowląt i identyfikacji ich
problemów z karmieniem piersią.
Metody: Używając podejścia opierającego się na badaniu partycypacyjnym prowadziliśmy 4 grupy fokusowe
głuchych matek, które miały, co najmniej 1 dziecko w wieku od 0-5 lat. Skrypt został opracowany przy użyciu
społecznego modelu ekologicznego (SEM), aby uchwycić wiele poziomów wpływów. Wszystkie grupy były
prowadzone w ASL, sfilmowane i przełożone na język angielski. Badacze ludzi głuchych i słuchu
przeanalizowali dane poprzez kodowanie tematów w obrębie każdego szczebla SEM.
Wyniki: Piętnaście matek uczestniczyło w badaniu. Wszystkie rozpoczęły karmienie piersią najmłodszego
dziecka. Okres karmienia piersią dla 8 matek wynosił od 3 tygodni do 12 miesięcy. Siedem matek nadal karmi
piersią, najdłużej przez 19 miesięcy. Te matki, które karmiły piersią dłużej opisały sprzyjające środowisko
społeczne i zdolność do pokonywania wyzwań. Uczestniczki opisały charakterystyczne cechy kultury głuchych,
jako bezpośredniej komunikacji, takich jak, dzielenie się informacjami, wykorzystanie technologii, dostęp do
języka przez tłumaczy i usługodawców wykorzystujących ASL i silne umiejętności samo-poparcia. Wreszcie
matki używały znaku do "walki", aby opisać swoje doświadczenie w karmieniu piersią. Znak oznacza, stały
wysiłek w czasie, który prowadzi do sukcesu.
Wnioski: W środowisku z dużą populacją głuchych kobiet i usługodawców posługujących się ASL
zidentyfikowaliśmy kilka aspektów języka i kultury głuchych, które wspierają matki karmiących na wszystkich
poziomach instytucjonalnych, społecznych i interpersonalnych w SEM.

Kolonizacja mleka matki Streptococcus grupy B u matek GBS pozytywnych
1.
2.
3.
4.

Iva Burianová, MD1
Magdalena Paulová, PhD1
2
Pavel Čermák, PhD
1,3
Jan Janota, PhD

1.
2.
3.

1

Department of Neonatology, Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic
Department of Clinical Microbiology, Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic
3
Institute of Pathological Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
2
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Iva Burianová, MD, Department of Neonatology, Thomayer Hospital, Videnska 800, 14000 Prague, Czech Republic. Email:
iva.burianova@ftn.cz

Tło: Mleko matki jest czasami traktowane, jako potencjalne źródło zakażenia noworodków. Zostało
opublikowane tylko kilka przypadków przekazywania Streptococcus agalactiae (GBS) do mleka matki.
Częstotliwość występowania GBS w mleku waha się w zależności od badań. Częstość występowania GBS
w mleku matek, u których w prenatalnych wymazach pochwowych GBS był pozytywny, nie jest znany.
Cel: Celem badania było porównanie częstotliwości występowania GBS w mleku kobiet skolonizowanych GBS
przed porodem (GBS dodatni wymazy z pochwy), a kobiety nie skolonizowanych GBS (GBS ujemne) w okresie
pierwszego tygodnia po porodzie.
Metody: Mleko kobiet poddanych badaniu sprawdzono na obecność GBS. Próbkę 5 ml mleka matki zbierano
od każdej kobiety pomiędzy 3 a 7 dniu po porodzie. Analizę statystyczną przeprowadzono w celu zbadania
związku pomiędzy zawartością bakterii GBS a statusem kobiet.
Wyniki: Podczas badania, zidentyfikowano tylko 2 na 243 (0,82%) kultury GBS pozytywne w mleku
kobiecym, zarówno w grupie GBS dodatniej jak i ujemnej. Nie stwierdzono, obecności GBS w mleku u kobiet
z GBS pozytywnymi prenatalnymi wymazami z pochwy.
Wnioski: W badaniu częstość występowania kultur GBS pozytywnych w mleku matki była niska. Porównując
częstość występowania kultur GBS pozytywnych w mleku matki między kobietami skolonizowanych GBS przed
porodem, a kobietami nie skolonizowanymi przez GBS, zidentyfikowaliśmy tylko 2 przypadki GBS pozytywnych
kultur w mleka matki, obie u nie skolonizowanych kobiet.
Wybrała i z mozołem tłumaczyła: Katarzyna Asztabska

ZAPROSZENIA

VIII Konferencja ELACTA
25 - 26 kwiecień 2014
KOPENHAGA/DANIA
„ROŚNIEMY RAZEM”
Szczegóły i zapisy: www.elacta.eu
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Jest w moim Kraju zwyczaj,
Że w dzieo wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
Wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
Łamią chleb biblijny,
Najckliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
(C.K.Norwid)

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy
składamy płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt
oraz
pomyślności w nadchodzącym roku.
Zarząd PTKiDL:

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

KONTAKT
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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 BGŻ S.A. 27 2030 0045 1110 0000 0261 0180
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