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Witam serdecznie… Ten numer jest numerem szczególnym. Kończymy nim kolejny rok  - już 10 – 
naszej organizacyjnej pracy na rzecz karmienia i laktacji oraz umacniania pozycji konsultantów 
i doradców laktacyjnych. Ten rok obfitował w wiele wydarzeń, które potwierdziły, że nasze 
Towarzystwo przestaje być grupą anonimowych osób, a nasze opinie zaczynają się liczyć. Mamy 
też udział w działaniach Elacty. Informacje na temat naszej organizacji ukazały się w pierwszym 
tegorocznym numerze biuletynu Lakatation und Stillen. Nadchodzący rok 2016 jest ostatnim 
rokiem kadencji obecnego Zarządu. Pora więc zastanowić się nad kandydatami, wśród których 
będziemy wybierać już w pierwszym półroczu. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do tych osiągnięć! Za organizowanie naszych spotkań, wyszukiwanie materiałów do biuletynu, 
tłumaczenia, pisanie pism, reprezentowanie Towarzystwa na konferencjach, zabieranie głosu w 
naszym imieniu, pisanie relacji ze spotkań. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze bardziej 
owocny! 
  

Zapraszam do lektury – Katarzyna Asztabska, sekretarz PTKiDL 
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Luty  
- udział naszych koleżanek w kolejnym spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania 
Problemów Otyłości dotyczące naturalnego karmienia niemowląt 
- Zebranie Zarządu 
 

Maj 
- organizacja i realizacja kolejnego spotkania szkoleniowo-integracyjnego w Bielsku-Białej,  

 powstaje pomysł wydania własnej broszurki informacyjnej dla matek dotyczącej karmienia piersią,  

 Walne Zebranie Towarzystwa 
- zaproszono nas do udziału w Konferencji organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia  pod hasłem tegorocznego 
Światowego Tygodnia Karmienia Piersią „KARMIENIE PIERSIĄ I PRACA – ZRÓBMY TO!”. Na tej konferencji, jako 
Towarzystwo mieliśmy swój stolik i wystawę roll’up-ową (przygotowaną wspólnie z innymi organizacjami) pt. 
”Karmienie piersią to dla mnie…” 
- Komitet Upowszechniania  Karmienia  Piersią zaprosił nas do udziału w konferencji KARMIENIE PIERSIĄ I PRACA – 
ZRÓBMY TO! Jako Towarzystwo zaprezentowaliśmy wykład na temat: „Poradnictwo laktacyjne – czy daleko nam do 
Europy?”. 
 

Czerwiec 
- jesteśmy gośćmi konferencji „W POŁOŻNICZYM TYGLU” - Stowarzyszenia DOBRZE URODZENI, 
- jesteśmy gośćmi VIII Zjazdu Centrum Nauki o Laktacji „Interdyscyplinarnie o karmieniu piersią”, 
- przystępujemy do koalicji "Rodzę - Mam prawa" na rzecz egzekwowania praw kobiet w opiece okołoporodowej, 
zainicjowanej przez Fundację RODZIĆ PO LUDZKU. 
 

Lipiec 
- rozsyłamy do licznych organizacji i osób naszą opinię na temat Schematu żywienia zawartego w publikacji „Zasady 
żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci”. 
 

Wrzesień 
- udział w konsultacjach społecznych  do projektu „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów 
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu 
okołoporodowej opieki położniczo–ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, 
w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych” – 
nasze zdanie niestety nie zostało uwzględnione, 
- składamy wniosek o zgłoszenie nowego zawodu/specjalności KONSULTANT LAKTACYJNY do Departamentu Rynku 
Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, otrzymujemy odpowiedź, że wniosek został przekazany do oceny 
Ministerstwa Zdrowia i w związku z tym otrzymamy osobną odpowiedź (jeszcze nie nadeszła). Jednocześnie 
powiadomiono nas, że nowelizacja klasyfikacji zawodów i specjalności nie nastąpi wcześniej niż w 2017 roku, 
- dołączenie polskiego tłumaczenia do międzynarodowej broszurki Elacty dotyczącej zasad postępowania w laktacji. 
 

Październik   
- kolejne spotkanie integracyjno-szkoleniowe, tym razem w Toruniu, 
- otrzymujemy odpowiedź od ZG Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci dotyczącą 
naszej opinii rozesłanej w lipcu, 
- zakończyły się prace nad kartą porady laktacyjnej, która jest do pobrania na naszej stronie 
www.laktacja.org.pl/viewpage.php?page_id=3 
 

Listopad 
- udział w konferencji Ministerstwa Zdrowia „Karmienie piersią a marketing produktów mlekozastępczych” 
 

 KALENDARIUM 2015 
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Grudzień 
- ukazuje się publikacja monografii, która jest pokłosiem naszej organizowanej wspólnie z Warszawskim 
Uniwersytetem Medycznym Konferencji "Skutecznie o karmieniu piersią", która odbyła się w grudniu 2014, 
-  broszurka dla matek przekazana grafikowi do przygotowania do druku, 
- jesteśmy patronem akcji kalendarzowej Krainy Mlekiem i Miłością Płynącej. 
 

 Towarzystwo zrzesza obecnie 98 członków. 

 Wydano cztery numery biuletynu PTKiDL. 

 Działa nasza strona internetowa. 

 Na bieżąco odpowiadamy zainteresowanym na pytania dotyczące karmienia i laktacji, a także kształcenia 
konsultantów i doradców, które przychodzą drogą elektroniczną na adres biura. 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 25.11.2015 r. 
 

DONIESIENIE Z KONFERENCJI MINISTERSTWA ZDROWIA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELA WHO 

„Karmienie piersią a marketing produktów mlekozastępczych” 
 
Reprezentowała nasze Towarzystwo i relację złożyła: mgr Joanna Piątkowska 
 
Koleżanki, 
Na naszej stronie macie do dyspozycji prezentacje, które były przedstawiane na spotkaniu. Wobec tego pozwolę 
sobie tylko dodać ważne, według mnie, wystąpienia w ramach „głosów z sali” (nie dosłownie i nie po kolei, przy 
danym nazwisku podaję wypowiedzi z różnych momentów, przepraszam jeśli kogoś nie uwzględniłam – akcja była 
wartka i nie zawsze zdążyłam zapisać treść wystąpienia). 
 
Dagmara Korbasińska (Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w MZ): Firmy oferujące produkty mlekozastępcze są 
pełnoprawnymi uczestnikami rynku nastawionymi na zysk. Chodzi o stworzenie dobrych relacji pomiędzy nimi 
i rzecznikami karmienia piersią. Podała nazwy instytucji, do których należy zgłaszać zaobserwowane naruszenia 
Kodeksu: MZ, PIH, Główny Inspektor Sanitarny, Federacja Konsumentów. Mówiła o karmieniu piersią jako 
zapobieganiu przemocy w rodzinie - roli oksytocyny w budowaniu więzi. 
 
Marek Krupiński (Przedstawiciel UNICEF w Polsce) przedstawił zestawienie: matki karmiące świadomie piersią po 
kursie szkoły rodzenia znajdującej się w pobliżu Bamako (Mali) i matki w wioskach, mieszkające w lepiankach, którym 
pracownicy UNICEF pokazują jak karmić piersią. Wierzy w edukację matek. 
 
Prof. Stanisław Radowicki (Krajowy Konsultant do spraw położnictwa i ginekologii): Czy robimy wszystko, czy 
staramy się, żeby wspierać karmienie piersią? Lekarze się spieszą, brak dobrej współpracy lecznictwa zamkniętego 
z otwartym. 
 
Prof. Barbara Kowalewska - Kantecka (Przewodnicząca ZG Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią): Omówiła 
stwierdzone badaniami korzyści z karmienia piersią i dokumenty WHO dotyczące zdrowia, a zawierające promowanie 
karmienia piersią jako jednego z warunków utrzymania zdrowia (1. Europejski Plan Działania w Dziedzinie Żywności 
i Żywienia 2015-20120; 2.Otyłość i nierówności. Praktyczne aspekty przeciwdziałania nierównościom związanym 
z nadwagą i otyłością). Organizacje pozarządowe mogą być (i są) pomocne w stwierdzaniu naruszeń Kodeksu 
Marketingu. 
 
Marzena Kostuch (Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Noworodka SPSK Nr 4, Lublin): Jak wynika 
z porównania badań z różnych lat na temat karmienia piersią w Polsce, wprowadzenie Standardów Opieki 

 WYDARZENIA 
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Okołoporodowej nie przyniosło spodziewanych efektów, nie poprawiło wskaźników karmienia piersią. Powód: 
szeroka dostępność mleka modyfikowanego, słaba dostępność poradnictwa laktacyjnego. Ponieważ wskaźniki 
inicjacji karmienia są duże a potem w dużym tempie maleją, potrzebna jest edukacja personelu do poprawy tych 
odległych wskaźników (opieka środowiskowa w domyśle). 
 
Maria Kaleta (położna oddziałowa, IBCLC, szpital specjalistyczny im St. Żeromskiego w Krakowie): Stanęła w obronie 
położnych środowiskowych, upatrując winy za obecny stan rzeczy nie tylko w nich, ale również w innych grupach 
zawodowych. Miała na myśli lekarzy i pielęgniarki, które zgodnie z założeniami przejmują opiekę nad dzieckiem po 
drugim miesiącu jego życia.  
 
Ewa Nitecka (Stowarzyszenie na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia): Powątpiewała, i słusznie, w to czy 
Standardy Opieki Okołoporodowej są szerzej znane. No bo jeśli nie, nie można stwierdzać, czy działają, czy nie 
działają na rzecz poprawy wskaźników karmienia piersią. Pytała też zebranych czy badane są przyczyny zaniechania 
karmienia piersią. Odpowiedź brzmiała: tak.  
 
Jo Jewell (Biuro Regionalne WHO dla Europy): Kodeks Marketingu wprowadzono, żeby ograniczyć agresywny 
marketing i umożliwić matkom dotarcie do innych informacji na temat żywienia. Matka ma mieć rzetelny wybór 
oparty o dane naukowe. Trudne jest rozeznanie co jest reklamą a co informacją. Intensywny marketing mleka 
następnego miesza matkom w głowach, nie widzą rozróżnienia pomiędzy początkowym a późniejszym. 
 
Joanna Piątkowska (położna, IBCLC, przedstawicielka PTKiDL, w zastępstwie za Prezes Barbarę Królak-Olejnik): 
Zaproponowałam rozwiązania systemowe:  

1. Implementacja Kodeksu do naszego ustawodawstwa, ustalenie sankcji – egzekwowanie prawa;  
2. Kształcenie lekarzy w zakresie karmienia piersią i laktacji w toku studiów;  
3. Ustanowienie zawodu konsultanta i doradcy laktacyjnego (ten punkt rozwinęłam stwierdzając, że 
konsultantki laktacyjne to osoby reprezentujące różne zawody, ale pod względem znajomości zagadnień 
związanych z karmieniem i laktacją równoważne i równoprawne, gdyż zdajemy te same egzaminy, przed tą 
samą komisją, dlatego wszystkie jesteśmy pomocne kobietom karmiącym);  
4. Refundowanie porad laktacyjnych. 
 
Agata Aleksandrowicz (Redaktor Naczelna Kwartalnika Laktacyjnego, autorka blogu Matki karmiącej): Matki nie 
znają Kodeksu Marketingu, uważają, że nie są wrażliwe na reklamę. Tymczasem badania mówią, że im dłużej 
i częściej człowiek styka się z reklamą produktu, tym pewniejsze, że po niego sięgnie. Reklama obecna w szpitalu 
wzbudza poczucie wartości reklamowanego produktu. Wyniki ankiet, które przedstawiła są zatrważające: 
w zależności od rodzaju nośnika marki matki stykają się z nim w 37-74%!!! 
 
Dr Beata Pawlus (Kierownik Oddziału Neonatologii szpitala Świętej Rodziny w W-wie): Była wstrząśnięta wynikami 
ankiety Agaty Aleksandrowicz. Powiedziała, że to kwestia ludzi, którzy pracują w danej placówce. W jej szpitalu to nie 
do pomyślenia, gdyż firmy dobijające się o możliwość reklamy na terenie szpitala odchodzą od jego drzwi z kwitkiem! 
I to dzięki całemu personelowi.  
 
Małgorzata Borecka (doula, pedagożka): Zachęciła do robienia marketingu karmienia piersią i przedstawiania tegoż 
jako produktu, który wszystkim się opłaca. 
 
Joanna Pietrusiewicz (Prezes Fundacji Rodzić po Ludzku): Mówiła o koalicji różnych organizacji pod nazwą „Rodzę – 
mam prawa”. Proponuje innym organizacjom pozarządowym zainteresowanym poprawą sytuacji w opiece 
okołoporodowej, karmieniu piersią dołączyć, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, wiedzą. A ulotki po prostu drzeć 
i skończyć z „byciem grzecznym”. 
 
 
 
 
 
 



5 | S t r o n a  
 

 
 
 
 

 
15 – 16 kwiecień 2016, Berlin 

 

 
Ruszyła już rejestracja. Z Polski wybiera się dość duża grupa 
uczestników. Ewa Masełkowska koordynuje wyjazd i organizuje 
tłumaczy.  
Wszyscy uczestnicy konferencji ELACTA 2016 są serdecznie 
zaproszeni do prezentacji swoich doświadczenia i wiedzy 
w formie wykładu lub prezentacji plakatu, a następnie dyskusji. 
W ten sposób można aktywnie uczestniczyć w konferencji 
ELACTA 2016. Materiał można nadsyłać do 1 lutego 2016. 
Streszczenia do wykładu lub plakatu będą przyjmowane 
w następujących obszarach: 
- Badania 
- projektowanie 
- Sprawa dyskusja 
Możliwe tematy 
- Karmienie piersią poradnictwo 
- Bonding 
- Wcześniaki 
- Radzenia sobie z bólem 
- Hormony 
- Biochemia pokarmu 
- etyka 
- Inne 
Tu znajdziesz resztę szczegółów dotyczących składania 
materiałów: www.elacta.eu/en/call-for-abstracts.html 
 

 
 

 
 
 
 

Wyszperała: mgr Joanna Fajdek, IBCLC, Żory 

Tekst tłumaczyła: Marta Brocka, neurobiolog 

 
Związek między obniżeniem ryzyka cukrzycy, a intensywnością i czasem trwania karmienia 
piersią 
 

ZAPROSZENIA 

CIEKAWOSTKI WYSZPERANE 
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Erica P. Gunderson, Shanta R. Hurston, Xian Ning, Joan C. Lo, Yvonne Crites, David Walton, Kathryn G. Dewey, Robert 
A. Azevedo, Stephen Young, Gary Fox, Cathie C. Elmasian, Nora Salvador, Michael Lum, Barbara Sternfeld, Charles P. 
Quesenberry. Lactation and Progression to Type 2 Diabetes Mellitus After Gestational Diabetes Mellitus. Annals of 
Internal Medicine, 2015; 889 DOI: 10.7326/M15-0807 
  
  
U  kobiet z cukrzycą ciężarnych, które po porodzie karmią piersią , ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II w ciągu 2 lat 
od porodu jest mniejsze o połowę .  
 
Kobiety z cukrzycą ciężarnych w ciągu kilku lat po ciąży, są nawet siedmiokrotnie częściej narażone na wystąpienie 
cukrzycy typu II. W przedstawionym badaniu kobiety, które karmiły wyłącznie lub w większości piersią przez 
przynajmniej 2 miesiące od porodu i te, które kontynuowały karmienie piersią przez parę miesięcy, były w stanie 
obniżyć o połowę, ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II. 
 
 W badaniu wzięło udział ponad 1000 członkiń Kaiser Permanente w Północnej Kalifornii, u których stwierdzono  
cukrzycę ciężarnych  między rokiem 2008 i 2011. U prawie 12% badanych kobiet włączonych do badania, rozwinęła 
się cukrzycę typu II w przeciągu 2 lat po porodzie. Kobiety, które  karmiły dzieci   sztucznym pokarmem, gdy dzieci 
miały 6-9 tygodni, były dwukrotnie bardziej narażone na wystąpienie cukrzycy typu drugiego, w stosunku do  kobiet 
karmiących  wyłącznie piersią. Wystąpienie cukrzycy typu II było mniejsze od 35% do 57%  i wiązało się z:  
1) intensywnością laktacji - od wyłącznego karmienia sztucznym pokarmem do wyłącznego karmienia piersią oraz  
2) czasem trwania laktacji- od 2 miesięcy do więcej niż 10 miesięcy karmienia piersią.  
 
Związek między obniżeniem ryzyka cukrzycy, a intensywnością i czasem trwania karmienia piersią był widoczny 
nawet po uwzględnieniu takich czynników jak np. dieta, aktywność fizyczna, wzrost wagi po ciąży, cesarskie cięcie, 
masa ciała noworodka. 

 
 
 

 
 

Wyszperała: mgr Ewa Masełkowska, IBCLC, Poznań 

Tłumaczenie: Katarzyna Asztabska 

 
http://www.ndtv.com/health/breastfeeding-may-reduce-aggressive-breast-cancer-risk-1237644 
 
New York:  Nowe badania dowodzą, że ryzyko wystąpienia agresywnych form nowotworu złośliwego piersi bez 
aktywnych receptorów hormonalnych u kobiet karmiących może być niższe o 20 % . 
 
Częściej diagnozowany u kobiet poniżej 50 roku życia nowotworów typu HRN1 jest bardziej agresywny i groźny dla 
życia. 
 
Nowotwór piersi typu HRN częściej jest śmiertelny ponieważ jest dość późno diagnozowany, bardziej oporny na 
leczenie, nawet z wykorzystaniem współczesnych form terapii. 
 
 „Karmienie piersią to stosunkowo łatwo dostępna, tania, krótko terminowa strategia zapewniająca długotrwałe 
naturalne działanie ochronne”, twierdzi jedna z osób prowadząca badania Marisa Weiss from Lankenau Medical 
Center in Pennsylvania, US. 
 
Przeanalizowano 27 różnych badań, w których w sumie uczestniczyło 36,881 kobiet z nowotworami piersi. 
 

                                                           
1 Tzw. Rak potrójnie ujemny. W tej postaci raka piersi na powierzchni guza nie notuje się ani receptorów hormonalnych ani 
receptorów genu HER-2. 
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rak-piersi-rodzaje-leczenie-zalezy-od-rodzaju-raka-piersi_39915.html 
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 „Meta-analiza wskazuje na ochronne działanie każdego karmienia piersią w stosunku do nowotworu typu HRN, 
który częściej atakuje młodsze kobiety i generalnie ma gorsze rokowania niż inne podtypy raka”, twierdzą badacze. 
 
„Dowody na poparcie długotrwałego działania ochronnego wynikającego z karmienia piersią przed najbardziej 
agresywnymi podtypów raka piersi są bardzo obiecujące i powinny skutkować podjęciem działań," zauważył Pani 
Weiss. 
Praca ta podkreśla potrzebę propagowania tej idei w aspekcie zdrowia publicznego, poprzez bezpośrednie 
informowanie kobiet i dziewcząt w okresie przed i około koncepcyjnym o korzyściach z karmienia piersią dla matki 
i dziecka. 
Naukowcy twierdzą, że ważne jest aby pracownicy ochrony zdrowia kładli szczególny nacisk na te informacje, w 
trakcie ich przekazywania kobietom. 
 
Wyniki sugerują, że ważne jest również, by usunąć przeszkody w karmieniu piersią, które mogą wystąpić w domu, 
w otoczeniu i w miejscu pracy. 
 
Badanie opublikowano po raz pierwszy w czasopiśmie: Annals of Oncology,  29 października 2015 
 
 
 
 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia życzymy by były to niezapomniane 

chwile spędzone bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Niech świąteczny czas upływa  w spokoju, radości, 

wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich 

dla Was osób. Wraz z nadchodzącym Nowym 

Rokiem życzymy dużo zdrowia i szczęścia. 

Niech nie opuszcza Was pomyślność 

i spełnią się te najskrytsze marzenia 

 

     - Zarząd PTKiDL - 

Barbara Królak - Olejnik 

       Monika Żukowska - Rubik 

       Kinga Osuch 

    Katarzyna Asztabska 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH  
www.laktacja.org.pl 
 
44-100 Gliwice 
ul. Matejki 14/3a 
e-mail: biuro@laktacja.org.pl  

 

KONTAKT 

http://www.laktacja.org.pl/
mailto:biuro@laktacja.org.pl
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Przypominam o wpłacaniu składek członkowskich – 50 zł przynależność do PTKiDL, 100 zł – PTKiDL 
i ELACTA. 
Nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0261 0180 


