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Kwiecień  2009                              02/2009 
 

 

 

Drogie Koleżanki! 
 
W kalendarzu już wiosna. Jednak nie łatwo się nią cieszyd, gdy nasze oczekiwania, 

plany i założenia nie mogą byd zrealizowane. Z ciężkim sercem uświadomiłyśmy sobie, że 
w tym roku nie ma wystarczającej liczby chętnych osób do zorganizowania kolejnego, 
VI Zjazdu RMKL. A przecież uchwaliłyśmy w Niepołomicach, że w trakcie Zjazdu ma się odbyd 
Zebranie Rady i wybory następnej kadencji do Prezydium.  

 
W ostatnim biuletynie zapytałyśmy, kto z Warszawy mógłby zaangażowad się 

w organizację zjazdu RMKL 2009. Odpowiedziały Wanda Urmaoska i Elżbieta Bartha, za co 
serdecznie dziękujemy.  

 
Otrzymałyśmy też propozycję przyłączenia się do imprezy organizowanej 

w Warszawie z okazji Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią przez Centrum Nauki 
o Laktacji przy Fundacji Twórczych Kobiet, firmę Intertom i KUKP (partner honorowy).  

 
Po przeanalizowaniu faktów i rozważaniach, jak ten problem rozwiązad, doszłyśmy do 

przekonania, że zorganizowanie dwudniowego zjazdu Rady w tym roku przekracza nasze 
możliwości. Mając na uwadze ogarniający nas kryzys gospodarczy oraz permanentny brak 
czasu uznałyśmy, że połączenie sił ze znanymi nam instytucjami popierającymi i promującymi 
karmienie piersią będzie optymalnym rozwiązaniem. Będzie to również okazja to pokazania 
władzom, służbie zdrowia i pacjentom - jedności i siły naszego środowiska.  
 
Reasumując, dnia 6 czerwca 2009 roku w Warszawie wraz z Centrum Nauki o Laktacji 
Fundacji Twórczych Kobiet, firmą Intertom i Komitetem Upowszechniania Karmienia Piersią 
organizujemy zjazd RMKL oraz seminarium z okazji Światowego Tygodnia Promocji Karmienia 
Piersią. Naszym wkładem będzie zorganizowanie sesji poświęconej prezentacji przypadków 
klinicznych. Przedstawimy między innymi zagadnienia dotyczące problemów etycznych 
w poradnictwie laktacyjnym, co z pewnością ucieszy zwłaszcza recertyfikujące się Koleżanki, 
bo będzie można tym sposobem pozyskad cenny CERP z kategorii E. Po seminarium odbędzie 
się zebranie RMKL, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory nowych władz.  
Już dziś zapraszamy do udziału!  

 
- Monika, Magda, Kasia, Maria  
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Żywienie  

Karmienie piersią  
Czy karmienie piersią wpływa korzystnie na rozwój intelektualny dziecka? Odpowiedź na to 
pytanie dają wyniki dużego, obejmującego kilkanaście tysięcy par matka-dziecko, badania 
z randomizacją, znanego pod akronimem PROBIT (Promotion of Breastfeeding Intervention 
Trial). Jego celem była ocena skuteczności czynnej promocji karmienia piersią. U dzieci 
z grupy objętej promocją, w porównaniu z dziedmi z grupy kontrolnej, w której nie 
prowadzono promocji, wykazywano lepszy rozwój intelektualny w wieku 6,5 roku, co 
oceniano za pomocą skróconej wersji testu Wechslera.5 Wprawdzie można mied 
zastrzeżenia do metodyki badania, gdyż randomizacji podlegały szpitale (cluster RCT), a nie 
uczestnicy badania, jednak obecnie jest to najbardziej wiarygodny dowód korzystnego 
wpływu karmienia piersią na rozwój intelektualny dziecka.  
 
Pokarmy uzupełniające - stanowisko Komitetu Żywienia ESPGHAN  
Komitet Żywienia ESPGHAN opublikował swoje stanowisko dotyczące wprowadzania 
pokarmów uzupełniających (p. Med. Prakt. Pediatr. 3/2008, s. 45-61 - przyp. red.).[1] 
Największa zmiana dotyczy pokarmów potencjalnie alergizujących. Komitet uważa, że 
obecnie nie ma danych naukowych wskazujących, że unikanie lub odraczanie wprowadzania 
potencjalnie uczulających pokarmów, takich jak ryby i jaja, zmniejsza częstośd alergii 
zarówno u niemowląt z grupy ryzyka wystąpienia alergii, jak i u nieobciążonych takim 
ryzykiem. W kontekście dyskusji, które miały miejsce w Polsce, istotne jest również 
stanowisko odnośnie do wprowadzania glutenu. Według Komitetu Żywienia, uzasadnione 
jest unikanie zarówno wczesnego (<4. mż.), jak i późnego (>=7. mż.) wprowadzania glutenu. 
Gluten należy wprowadzad stopniowo jeszcze w okresie karmienia piersią, ponieważ 
postępowanie takie prawdopodobnie zmniejsza ryzyko zachorowania na celiakię, cukrzycę 
typu 1 i wystąpienia alergii na pszenicę.  
 
Zapobieganie alergii poprzez interwencje żywieniowe - stanowisko AAP  
Zgodnie z opublikowanymi w 2008 wytycznymi Amerykaoskiej Akademii Pediatrii (AAP),[7] w 
zapobieganiu chorobom alergicznym zalecane jest karmienie piersią przez minimum 4 
miesiące. Wyłączne karmienie piersią co najmniej przez 3 miesiące zmniejsza ryzyko 
wystąpienia astmy, ale efektu tego nie obserwuje się powyżej 6. roku życia. Dane 

CIEKAWE ARTYKUŁY 

 

http://www.mp.pl/ksiegarnia/infoczas.php?id=3767
http://www.mp.pl/artykuly/?aid=43034&l=947&u=18292835#1
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o umiarkowanej wiarygodności wskazują, że stosowanie hydrolizatów białka może opóźnid 
wystąpienie chorób atopowych lub im zapobiec. Nie wszystkie hydrolizaty są równie 
skuteczne. AAP, podobnie jak Komitet Żywienia ESPGHAN, uważa, że pokarmy uzupełniające 
nie powinny byd wprowadzane przed ukooczeniem 4.-6. miesiąca życia., ale nie ma danych 
naukowych wskazujących, że opóźnione ich wprowadzanie zapobiega występowaniu chorób 
atopowych bez względu na to, czy dziecko jest karmione sztucznie, czy piersią. Dotyczy to 
również produktów uważanych za potencjalnie alergizujące, takich jak ryby, jaja kurze i 
orzeszki ziemne.  
 
Preparaty sojowe - wytyczne AAP  
Amerykaoska Akademia Pediatrii opublikowała wytyczne dotyczące stosowania preparatów 
sojowych.8 Nie różnią się one zasadniczo od opublikowanego w 2006 roku stanowiska 
Komitetu Żywienia ESPGHAN.[9] Podstawowe wskazania do podawania preparatów 
sojowych obejmują: wrodzony niedobór laktazy, galaktozemię, dietę wegetariaoską, a także 
stosowanie ze względów religijnych.  
 
Substancje zagęszczające a refluks żołądkowo-przełykowy  
Wyniki metaanalizy 14 badao z randomizacją dowodzą, że dodawanie substancji 
zagęszczającej pokarm (np. kaszki kukurydzianej, kaszki lub skrobi ryżowej czy mączki 
z ziaren chlebowca świętojaoskiego) zwiększa odsetek dzieci bez regurgitacji, a także 
nieznacznie zmniejsza liczbę regurgitacji i wymiotów (ocenianych łącznie lub oddzielnie) oraz 
zwiększa przyrost masy ciała. Nie wpływa natomiast na parametry 24-godzinnej pH-metrii 
(wskaźnik refluksowy, częstotliwośd i czas trwania epizodów kwaśnego refluksu czy liczbę 
epizodów trwających >5 min).10 Warto pamiętad, że refluks żołądkowo-przełykowy 
u niemowląt ma charakter przemijający i jeżeli nie występują powikłania, zwykle nie wymaga 
żadnego leczenia.  
 
Witamina D - nowe wytyczne AAP  
AAP zmieniła wcześniejsze stanowisko i obecnie zaleca wszystkim dzieciom podawanie już od 
pierwszych dni życia witaminy D w dawce 400 IU/dziennie (a nie 200 IU/dziennie), jeżeli 
objętośd spożywanej przez nie mieszanki mlecznej wynosi <1 l/dzieo (p. Med. Prakt. Pediatr. 
1/2009, s. 27-34 - przyp. red.).[11] Zalecenia amerykaoskie zbliżone są obecnie do polskich. 
Dowody naukowe sugerują, że witamina D wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
odporności wrodzonej, a także zmniejsza ryzyko rozwoju chorób nowotworowych i cukrzycy 
typu 1. Na znaczenie witaminy D w tym ostatnim schorzeniu wskazują wyniki opublikowanej 
w 2008 roku metaanalizy badao obserwacyjnych.[12] Wykazała ona mniejsze o 29% ryzyko 
wystąpienia cukrzycy typu 1 w grupie otrzymującej suplementację witaminy D, jak również 
pewną zależnośd od jej dawki i czasu podawania. Słusznośd tych wniosków mogą jednak 
potwierdzid jedynie dalsze badania z randomizacją.  
 
Piśmiennictwo  
1. Guarino A., Albano F., Ashkenazi S. i wsp.: European Society for Paediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious 
Diseases Evidence-based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in children 
in Europe: Executive summary. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2008; 46: 619-621  
7. Greer F.R., Sicherer S.H., Burks A.W.: American Academy of Pediatrics Committee on 
Nutrition; American Academy of Pediatrics Section on Allergy and Immunology: Effects of 
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http://www.mp.pl/artykuly/?aid=43034&l=947&u=18292835#1
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Karmienie piersią w Wieloośrodkowym Badaniu Wzorca Wzrostu WHO 
Grupa WHO Wieloośrodkowego Badania Wzorca Wzrostu(w skrócie z ang. MGRS) 
 
Departament Odżywiania WHO, Genewa, Szwajcaria, oraz członkowie Grupy 
Wieloośrodkowego Badania Wzorca Wzrostu WHO 
Acta Paediatrica 2006                                                       Taylor &Francis Group 
 
Streszczenie i przekład: lek. med. Aleksandra Hadyś 
 
Abstrakt 
Cel: Wykazanie, w jaki sposób dzieci objęte badaniem MGRS spełniały standardy odżywiania 
i opisanie praktyk karmienia piersią w tej grupie dzieci. 
Metody: badanie 1734 par matka-dziecko od urodzenia przez 24 m-ce w sześciu krajach 
(Brazylia, Ghana, Indie, Norwegia, Oman, USA). Grupa objęta badaniem musiała spełnid trzy 
kryteria odnoszące się do zaleceo odżywiania, które były monitorowane podczas każdej 
wizyty, kontrolowane przy pomocy sprawozdao dotyczących karmieo w 24-godzinnym 
wymiarze. Wyszkoleni konsultanci laktacyjni odwiedzali matki w pierwszych miesiącach po 
porodzie, aby pomóc w rozpoczęciu karmienia piersią i rozwiązywaniu problemów 
laktacyjnych 
Rezultaty: Z 1734 uwzględnionych noworodków 903(51.8%) wypełniło powyższe kryteria 
i stosowało trzy kryteria dotyczące standardów odżywiania.74.1% dzieci było karmionych 
wyłącznie piersią przez co najmniej 4 m-ce, u 99,5% dzieci wprowadzano dodatkowe 
pokarmy w wieku 6 m-cy, 68,3 % było karmionych częściowo piersią do wieku 12 m-cy. 
Wśród dzieci poddanych badaniu największy odsetek karmionych zgodnie ze standardami 
wystąpił w Ghanie, najniższy zaś w Brazylii. Ma to związek z tradycjami karmienia piersią 
występującymi na tamtych terenach jak i również z uwarunkowaniami socjokulturowymi. 
Średnia częstośd karmieo wśród badanych dzieci wynosiła 10, 9, 7 i 5 na dobę 
w odpowiednio 3, 6, 9 i 12 m-cu życia. Matki karmiące wg powyższych kryteriów miały 
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mniejszą szansę na zatrudnienie, w większości rodziły siłami natury, kilka z nich rodziło 
pierwszy raz. Użycie smoczka było częste w grupie niespełniającej kryteriów. 
Wniosek: Wsparcie zespołu konsultantów laktacyjnych odniosło sukces w podnoszeniu 
kompetencji matek w zakresie karmienia piersią jak i w podnoszeniu odsetka dzieci 
odżywianych zgodnie ze standardami wymaganymi do skonstruowania nowych wzorców 
wzrastania (siatek centylowych). 
 
Wprowadzenie 
Siatki centylowe to nieodzowne narzędzie pracy pediatry. Pozwalają szacowad, na jakim 
etapie wzrostu i rozwoju powinno znajdowad się dziecko na danym okresie życia. Należy 
jednak zaznaczyd, że owo szacowanie wzrostu i rozwoju może byd błędne, jeśli posługujemy 
się siatkami nieodpowiadającymi fizjologicznemu wzrostowi i rozwojowi dziecka w danym 
wieku. 
Dotychczasowo rekomendowane przez WHO siatki centylowe, powszechnie używane od 
1970 roku mają wiele niedociągnięd, które sprawiają, ze są po prostu nieodpowiednie do 
oceny rozwoju dziecka. Jedno i najważniejsze z ograniczeo to fakt, iż siatki te bazowały na 
rozwoju dzieci karmionych w większości mieszankami sztucznymi; wzorzec wzrostu takich 
dzieci odbiega znacznie od wzorca zdrowia dzieci karmionych piersią. Różnice w rozwoju 
dzieci karmionych piersią i karmionych sztuczne zostały zresztą wielokrotnie 
udokumentowane. (Komentarz redakcyjny: Podobnie w Polsce – rozpowszechniane 
w Książeczce Zdrowia Dziecka  siatki centylowe IMiDz  były opracowane bez uwzględnienia 
sposobu żywienia niemowlęcia) 
Świadomośd niedociągnięd dotychczas stosowanych siatek centylowych spowodowała, że 
w 1994 WHO rozpoczęło badania nad opracowaniem nowych siatek opartych na 
wskaźnikach rozwoju zdrowych dzieci karmionych piersią z wielu regionów świata; 
obrazujących jak dzieci zdrowe powinny się rozwijad - odmiennie od tego, co było 
w przypadku starych siatek, które opisywały jedynie, jak dzieci rosły w poszczególnym czasie 
i regionie. 
Grupa MGRS z ramienia WHO przebadała miedzy 1997 a 2003 rokiem 8440 dzieci zbierając 
dane dotyczące ich wzrostu i rozwoju. Dzieci pochodziły z różnych grup etnicznych 
i kulturowych (Brazylia, Ghana, Indie, Norwegia, Oman, USA) . Jak wspomniano wcześniej, 
kryterium karmienia piersią było jednym z głównych kryteriów podyktowanych wymogami 
badao.  
Celem były wybór populacji, gdzie karmienie piersią jest powszechne oraz zapewnienie 
wsparcia konsultantów laktacyjnych i zaangażowanie ich do badao, aby pomóc matkom 
w spełnieniu kryteriów żywienia wymaganych do stworzenia nowych, lepszych siatek. 
 
Metodologia 
Przebadano dzieci z wyżej wymienionych krajów w wieku od narodzin do 24 m-ca życia. 
Matki i dzieci odwiedzano w 1, 2, 4, 6 tygodniu życia, raz na miesiąc miedzy 2 a 12 m-cem 
życia, raz na dwa miesiące w drugim roku życia.  
MGRS określiło trzy kryteria zgodności dotyczące żywienia dzieci, niezbędne w wyznaczeniu 
nowych siatek wzrostowych: 
1/wyłączne albo główne karmienie piersią do conajmniej 4 m-ca życia; 
2/wprowadzenie żywienia uzupełniającego między 4 a 6m-cem życia dziecka; 
3/częściowe karmienie piersią kontynuowane do conajmniej 12 m-ca życia. 
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Co się tyczy pierwszego zalecenia: należy nadmienid, że MGRS powołano zanim WHO w 2001 
roku zdefiniowało rekomendacje dotyczące czasu trwania wyłącznego karmienia piersią 
obejmującego okres 6 m-cy.Aby podnieśd skutecznośd ich wypełniania, do pracy 
zaangażowano konsultantów laktacyjnych. Stanowili oni istotny element badao grupy MGRS. 
Konsultanci laktacyjni wykształceni wielokierunkowo, mieli za zadanie: pomoc w inicjacji 
karmienia tuż po porodzie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów laktacyjnych, 
podtrzymywanie wyłącznego/głównego karmienia piersią podczas pierwszych 4 m-cy życia 
dziecka i karmienia częściowego piersią do 12 m-ca. Pierwsza wizyta doradcy laktacyjnego 
miała miejsce w ciągu 24 godzin od porodu, potem w 7,14 i 30 dobie; następnie raz na 
miesiąc przez kolejne 6 m-cy. Zapewniono także matkom możliwośd 24-godzinnego kontaktu 
z doradcami w nagłych przypadkach, dodatkowe wizyty na żądanie. Matki otrzymały również 
wskazówki dotyczące żywienia uzupełniającego, zgodne z lokalnymi wytycznymi. 
Wyłączne karmienie piersią zdefiniowano jako karmienie mlekiem matki lub mamki, bez 
dokarmiania, dopajania, z użyciem witamin i lekarstw. Główne karmienie piersią - karmienie 
mlekiem kobiecym, który był pokarmem dominującym, uwzględniano jednak podaż soków, 
herbat, wody, etc. Dane dotyczące praktyk żywieniowych były rejestrowane i zbierane 
podczas kolejnych wizyt. Brano pod uwagę częstotliwośd karmieo mlekiem matki, żywienie 
uzupełniające (rodzaj, częstotliwośd etc). Bardziej zdetalizowane dane były rejestrowane 
w protokołach 24-godzinnych zawierających informacje o tym, co dziecko zjadło/wypiło 
podczas całego dnia. Dodatkowo konsultanci laktacyjni przygotowywali raporty dotyczące 
rozpoczęcia karmienia w szpitalu, kontynuacji, występujących problemów laktacyjnych 
w poszczególnych duetach matka-dziecko. 
 
Wyniki 
Z wybranej grupy 903 pary matka –dziecko wypełniły trzy wymagane kryteria dotyczące 
karmienia. Wszystkie noworodki były urodzone o czasie, pochodziły z ciąż pojedynczych; 
wyższy był odsetek porodów siłami natury. Średnia częstotliwośd karmienia mlekiem 
kobiecym wynosiła 10, 9, 7 i 5 razy na dobę odpowiednio w 3, 6, 9 i 12 m-cu życia dziecka. 
Średni czas trwania karmienia piersią wynosił 17, 8 miesiąca. Używanie smoczka było 
najczęstsze w 3-cim i 6-stym miesiącu życia- w USA i Norwegii. 
Najważniejszymi problemami laktacyjnymi w pierwszym tygodniu wizyt były: bolesne 
brodawki, obrzęk, zapalenie piersi, opóźniony początek karmienia piersią. Najczęściej 
zgłaszały problemy matki z Norwegii i USA. 
 
Dyskusja 
Rezultaty badao grupy MGRS świadczą o sukcesie grupy konsultantów laktacyjnych 
w poprawianiu umiejętności karmienia piersią i co za tym idzie wypełnianiu 3 kryteriów 
zgodności niezbędnych do tworzenia nowych, ulepszonych siatek centylowych. Pozwoliło to 
wyłonid grupę wzorcową użyta do skonstruowania nowych siatek centylowych. 
Zgodnośd z zaleceniami żywieniowymi wymaganymi przez MGRS była zdywersyfikowana 
w różnych regionach świata; zależała od podstawowego zasobu wiedzy i odmienności 
socjokulturowych. Najniższą zgodnośd zanotowano w Brazylii. Wielu pediatrów w tym kraju 
zalecało dopajanie dzieci wodą lub herbatą przed 4 m-cem życia, polecało stosowanie 
mieszanek mleka modyfikowanego, kiedy nie było to konieczne; to samo tyczyło się zbyt 
wczesnego wprowadzania żywności uzupełniającej. Mimo trudności wysiłki brazylijskich 
konsultantów laktacyjnych nie poszły na marne: dzięki ich pracy zanotowano wyższy odsetek 
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dzieci karmionych wyłącznie/głównie mlekiem kobiecym niż w przypadku matek i dzieci 
pozbawionych tego wsparcia. 
Używanie smoczka częstsze np. w Norwegii korelowało z wcześniejszym ukooczeniem 
karmienia piersią. Dłuższy czas karmienia obserwowano u metek lepiej wyedukowanych 
w kierunku laktacji. Nie bez znaczenia były wzorce kulturowe- tam gdzie karmienie było 
wpisane w społeczny krajobraz matki karmiły dłużej. 
Udowodniono, że profesjonalne doradztwo laktacyjne jest wydajnym narzędziem 
podnoszącym częstośd wyłącznego karmienia piersią. Konsultanci laktacyjni z regionów 
objętych badaniem odegrali krytyczną rolę we wspieraniu karmienia w szczególności 
w pierwszych dwóch tygodniach od wypisu ze szpitala. Matki były informowane o: 
-metodach zapobiegania bólom brodawek,  
-sposobach radzenia z nawałem, obrzękiem,  
-niekorzystnych skutkach zbyt wczesnego podawania żywienia uzupełniającego 
i zastępującego mleko kobiece;  
-ważności karmienia piersią dla diady matka-dziecko. 
Grupa MGRS została powołana do wyznaczenia nowych wzorców wzrostu w oparciu 
o populacje zdrowych dzieci karmionych piersią i tym samym ustalenia spójnego programu 
żywienia dzieci, który zaleca karmienie piersią, jako optymalne źródło substancji odżywczych. 
Ważnośd mleka ludzkiego należy rozpatrywad nie tylko w związku z jego niezaprzeczalnym 
wpływem na zdrowy rozwój fizyczny i intelektualny, ale także w związku z wpływem na 
zdrowie w aspekcie długoterminowym. Zgodnie z tym powstałe siatki centylowe należy 
stosowad, jako wzorzec zdrowia w odniesieniu do wszystkich grup dzieci, niezależnie od 
sposobu odżywiania. 
 
www.who.int/chidgrowht 

 
 
 

 
 
Na początku roku Tomasz Wojakowski Prezes Zarządu Fundacji Otwórz Oczy zwrócił się 

do nas z prośbą o poparcie programu „Otwórz Oczy na mamy!” . 
Motywem stworzenia programu było marginalizowanie problemu „macierzyostwo 

a niepełnosprawnośd”. Fundacja oczekuje, że jej działania znacząco wpłyną na akceptację 
swojego macierzyostwa przez kobiety z niepełnosprawnością, a także na funkcjonowanie ich 
rodzin i relacji partnerskich wśród rodziców.  

Pragnie również zwrócid uwagę społeczeostwa na wartośd osobistą, rodzinną, ale 
również społeczną rodzicielstwa osób niepełnosprawnych i na potrzebę integracji społecznej 
również w tej dziedzinie życia, a także na potrzebę systemowego pozafinansowego wsparcia 
rodzin, gdzie jedno z rodziców lub oboje rodzice są niepełnosprawni.  

Liczy również na to, jej działania przyczynią się do wyrównania standardów opieki 
medycznej, pre- i postnatalnej nad ciężarną i matką sprawną i niesprawną.  .  

Projekt ma byd realizowany etapowo. Od strony internetowej, gdzie niepełnosprawe 
mamy, będą mogły podzielid się swoimi doświadczeniami, stopniowo włączając w działania 
ekspertów zewnętrznych i media. Zamierzają też podjąd współpracę z placówkami służby 
zdrowia.  

LISTY 

 

http://www.who.int/chidgrowht
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Kolejnym etapem będzie skonfrontowanie dwóch punktów widzenia – mam 
i specjalistów, co pozwoli stworzyd spójne materiały informacyjne i poradnicze, które będą 
wsparciem dla kobiet z niepełno sprawnościami. 

W planie jest też: 
 szkoła rodzenia uwzględniająca dodatkowy aspekt, jakim jest niepełnosprawnośd,  
 szkolenia dla położnych z całej Polski, 
 grupa samopomocowa, złożona z kobiet/rodzin wspierających projekt, uczestniczek 

badao, forum w ramach witryny, czy też zajęd w ramach szkoły rodzenia, 
 coraz szersza akcja informacyjno-promocyjna projektu, którą pragniemy 

przeprowadzid przede wszystkim we współpracy z grantodawcami z sektora 
biznesowego. 

Odpowiedź Prezydium Rady Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych nie 
pozostawia wątpliwości, że popieramy działania Fundacji. Nasze grono doświadczone 
w pracy z matką i dzieckiem, nie tylko dotyczące karmienia naturalnego, reprezentujące 
różne zawody i specjalności, dostrzega problem macierzyostwa kobiet niepełnosprawnych, 
a także bezradnośd systemu. Chętnie, więc podzielimy się doświadczeniem i będziemy 
wspierad tą cenną inicjatywę, wierząc, że projekt uda się zrealizowad. 
 
W odpowiedzi Pan Prezes Tomasz Wojakowski napisał: 

Szanowne Panie, 
chciałbym serdecznie podziękowad za przesłane słowo poparcia. Głos ten jest dla nas 
szczególnie ważny, ponieważ pochodzi od środowiska, które odgrywa tak ważną rolę 

w opiece nad kobietą i we wsparciu jej macierzyostwa. Szczególne znaczenie ten daru 

pomocy nabiera w kontekście kobiet z niepełnosprawnościami. 
Cieszymy się również z deklaracji współdziałania. Z pewnością będziemy sięgad po cenne 
doświadczenie i wrażliwośd środowiska medycznego, które reprezentuje Rada. 
 

 
 
 
 

 
Znalazła w sieci i nadesłała: 
Katarzyna Raczek – Pakuła 
 

Związek pomiędzy długością karmienia piersią a inteligencją u osób dorosłych.  
E.L. Mortensen, K.F. Michaelsen, S.A. Sanders, J.M. Reinisch ; JAMA, Vol.287 No.18, May 8, 
2002  
 
Dotychczasowe badania wykazywały jednoznacznie związek pomiędzy karmieniem piersią 
a wyższym ilorazem inteligencji, lepszym rozwojem psychomotorycznym i lepszymi wynikami 
w nauce wśród dzieci karmionych piersią. Jednak dotychczas badano na ogół niemowlęta, 
małe i nieco starsze dzieci. Najstarsza z badanych grup była w wieku 18 lat.  

CIEKAWOSTKI 
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Obecnie prezentowane prospektywne badanie przeprowadzono w grupie 973 mężczyzn 
i kobiet, których średni wiek wynosił 27,2 lata oraz w grupie 2280 mężczyzn w wieku średnio 
18,7 lat. Grupy te wydzielono spośród monitorowanych od urodzenia 9125 noworodków 
urodzonych w Kopenhadze w latach 1959-1961. Grupę podzielono na 5 podgrup 
w zależności od długości karmienia piersią. Inteligencję badano stosując dwa niezależne 
testy: skalę WAIS (Welchester Adult Intelligence Scale) i BPP (Borge Priens Prove). 
Trudnością okazało się ustalenie długości wyłącznego karmienia piersią i wydzielenie 
podgrup w związku z tą zmienną. Jednak we wcześniej prowadzonych badaniach nie 
wykazano znamiennej różnicy pomiędzy wyłącznym a częściowym karmieniem piersią 
a poziomem inteligencji. Istotny był fakt karmienia naturalnego.  
 
Dodatni związek poziomu inteligencji z długością karmienia piersią wykazano w dwóch 
niezależnych grupach dorosłych osób badanych dwoma różnymi testami. Najwyższa różnica 
dotyczyła dzieci karmionych 7-9 miesięcy. Dłuższe karmienie nie wykazywało już tak silnego 
związku z poprawą wyników. Uznano, że dłuższe karmienie niż 9 miesięcy nie ma już tak 
istotnego wpływu na inteligencję, nie umniejszając jego wpływu na ochronę organizmu 
przed chorobami czy wpływ na rozwój innych narządów.  
 
pozdrawiam  
mamarybki(kasia) 

 
 

 

 
 

 

I. Wywiad z konsultantką laktacyjną Ewą Masełkowską - Stępnik 
 
Gdzie pracuje Pani, jako konsultant laktacyjny? Na czym polega praca? 
Jako konsultant laktacyjny pracuję w dwóch miejscach – we własnej Poradni Laktacyjnej oraz 
jako wolontariusz na Oddziale Położniczo-Noworodkowym w Szpitalu Wojewódzkim przy 
ul. Lutyckiej w Poznaniu. 
 
Czy prowadzi Pani dokumentację medyczną udzielanych porad? 
Dokumentując wizyty w poradni i domowe – tak, na Oddziale w szpitalu – nie, bo tam 
zupełnie inny jest charakter pracy i poradnictwa. 
 
Jakie jest zainteresowanie poradami laktacyjnymi w Pani mieście? Czy porady są 
refundowane, czy też pacjenci płacą za nie?  
Trudno mi określid, jakie jest RZECZYWISTE zainteresowanie, ponieważ porady te nie  są 
refundowane z NFZ. Gdyby były, najprawdopodobniej chętnych było by więcej.  
 
Gdzie są ogłoszenia o Pani praktyce IBCLC? 
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Przede wszystkim jest to strona www. Poradni Laktacyjnej, na Oddziałach Położniczych 
i niektórych gabinetach lekarskich leżą również nasze ulotki + oczywiście namiary na 
stronach www.laktacja.pl i www.mlekomamy.pl 
 
 
Czy najbliższy szpital położniczy jest Szpitalem Przyjaznym Dziecku? Jak się układa 
współpraca z lokalnym środowiskiem medycznym? Kto chętnie współpracuje z Panią? 
W Poznaniu nie jeszcze żadnego Szpitala Przyjaznego Dziecku i z tego, co wiem, nie ma też 
z ich strony zainteresowania, aby takim szpitalem zostad. Współpraca z Oddziałem, na 
którym pracuję raz w tygodniu jako wolontariusz układa mi się w miarę dobrze, chyba 
głównie dlatego, że tej współpracy bardzo chciał ordynator Oddziału Noworodkowego i jest 
mi b. wdzięczny za pomoc w kwestiach laktacyjnych. Natomiast generalnie pielęgniarki 
i położne patrzą na moją pracę z lekką pobłażliwością, chociaż w kwestii pomocy mamom 
karmiącym z ich strony jest różnie. Współpracuję z kilkoma znajomymi lekarzami pediatrami 
i położnikami, z którymi albo znam się osobiście, albo znane im są już efekty mojej pracy 
i kierują do nas swoje pacjentki na konsultację laktacyjną.  
  
Czy pracuje Pani w zespole z innymi IBCLC, czy jest samotna w swych działaniach? Co Pani 
zdaniem jest lepsze? 
Jeżeli chodzi o poradnię, to prowadzę ją wspólnie z koleżanką też IBCLC, oczywiście, że jest 
to wygodne, zwłaszcza organizacyjnie – gdy któraś z nas wyjeżdża albo choruje druga może 
przejąd jej zobowiązania. Poza tym w różnych sytuacjach, kiedy żadna z nas nie może udzielid 
konsultacji, odsyłamy do innych koleżanek IBCLC działających w Poznaniu. Zawsze lepsza jest 
współpraca niż rywalizacja, chociaż ona na pewno też w jakimś stopniu istnieje.  
 
Czy w naszym zawodzie istnieje rywalizacja? Czy zdarzają się konflikty? 
Tak jak napisałam powyżej, na pewno istnieje. Akurat w Poznaniu nie ma pomiędzy nami 
konfliktów, nie ma też jakiejś szczególnej rywalizacji, bo jak pisałam powyżej, w różnych 
sytuacjach odsyłamy do siebie pacjentki i konsultujemy trudniejsze przypadki. Wiemy 
jednak, że nie zawsze nasze koleżanki IBCLC informują swoje pacjentki, że w Poznaniu 
działają też inni konsultanci, i że jest możliwośd konsultacji w domu, czy wypożyczenia 
Lactiny. Nie piszę tego z jakimś szczególnym żalem, bo i bez tego sobie radzimy, tylko mam 
pełną świadomośd, że niejedna mama, mająca duży problem z karmieniem po prostu 
przestanie karmid swoje dziecko, kiedy w porę nie otrzyma fachowej pomocy a przecież na 
tym nam najbardziej zależy.  
 
Czy pracuje Pani społecznie nad promocją karmienia piersią?  
Tak, współpracuję z dzielnicową Caritas i udzielam darmowo porad jej podopiecznym, gdy 
zachodzi taka potrzeba. Społecznie pracuję też na Oddziale w szpitalu, gdzie ze wszystkich sił 
promuję i namawiam mamy do karmienia piersią.  Niedawno miałam prelekcję o karmieniu 
piersią dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny, pracujących z rodzinami na terenie 
całej diecezji poznaoskiej. W najbliższym czasie planuję też prelekcję-pogadankę w liceum, 
oraz dla Caritas w swojej dzielnicy.  
 
Czy czuje się Pani doceniana w pracy? Co musiałoby się zmienid, żeby nasza praca 
przynosiła nam więcej satysfakcji? 

http://www.laktacja.pl/
http://www.mlekomamy.pl/
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Jeżeli chodzi docenianie, to zdecydowanie otrzymuję dużo sygnałów wdzięczności i zaufania, 
ze strony rodzin, którym pomogłam. Przychodzą do mnie w postaci telefonów, sms-ów czy 
maili. Jest to niezwykle miłe i utwierdza mnie w przekonaniu, że to, czym się zajmuję jest dla 
kogoś ważne i potrzebne. Dla mnie taka informacja zwrotna jest również sygnałem, że moja 
konsultacja była skuteczna i to właśnie dają niesamowitą satysfakcję.  
Co musiałoby się zmienid? Myślę, że przede wszystkim nastawienie do promowania 
karmienia piersią przez służbę zdrowia. Nagminnie docierają do mnie sygnały o lekkości, 
z jaką lekarze pediatrzy zalecają dokarmianie dzieci mieszankami mlecznymi. Położne 
środowiskowe, które zachęcają młodych rodziców do podania dziecku butelki „żeby sobie 
w nocy odpocząd”, nie mówiąc już o absurdalnych zaleceniach dla matek o ścisłym 
ograniczeniu swojej diety. Również praca położnych na oddziałach poporodowych, u których 
młode mamy najczęściej nie znajdują żadnego wsparcia i okres spędzony w szpitalu po 
urodzeniu dziecka wspominają, jako „senny koszmar” a nie udany start w karmienie 
i macierzyostwo. Tak więc reasumując: szeroko pojęte środowisko „służby zdrowia”, jak to 
się pięknie nazywa, w kwestii pomocy mamom karmiącym robi niewiele może dlatego, że nie 
docenia znaczenia karmienia piersią - nie docenia więc, też naszej pracy. To jest bardzo 
smutne i bardzo bym sobie życzyła, żeby to się zmieniło.  
 
Osobiste refleksje.... 
W zasadzie zawarłam je w akapicie powyżej. Mogę jedynie dodad, że osobiście dla mnie 
praca konsultantki laktacyjnej jest spełnieniem życiowego marzenia i przynosi mi 
niesamowicie dużo radości i satysfakcji.  
Jeszcze jedna refleksja a propos Waszego wstępu. W zeszłym roku z okazji promocji 
Światowego Tygodnia Karmienia Piersią – w maju- postanowiłyśmy zrobid w naszej poradni 
też święto i przez tydzieo udzielad darmowych konsultacji laktacyjnych.  Zredagowałam 
zgrabne ogłoszenie, które wysłałam, z prośbą o publikację – do wszystkich poznaoskich 
ważniejszych gazet oraz niektórych mediów (radia). Jaki był tego efekt? Żadna gazeta nam 
tego nie wydrukowała, pomimo moich też telefonicznych nagabywao i uruchomienia 
znajomych (GW). Ogłoszenie pojawiło się jedynie na stronie Fundacji Rodzid po Ludzku – też 
za wsparciem koleżanki tam pracującej.  W sumie trafiły raptem 2-3 osoby, które i tak chciały 
spotkad się na konsultację… 
 

 

 

 

KWIECIEŃ 

 

1 
Prima Aprilis  ;) 

 

Międzynarodowy Dzień Ptaków 
 

KALENDARIUM 
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2  

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 
 

 
 

4 

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach  
i Działań Zapobiegającym Minom 

 

 

 

5 

Niedziela Palmowa 
 
 

 

 

 

7 

Światowy Dzień Zdrowia 
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12  

WIELKANOC 
 

 
 

Niechaj Wielkanocny czas, święto największej z tajemnic, szczodrze obdarzy 
wszystkich nas szczęściem, pomyślnością i zdrowiem, niechaj serca wszystkie 

wypełni wiosennym światłem i ciepłem, niech przyniesie wytchnienie od 
codzienności i trosk.  

Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych! 
 

 
13 

LANY PONIEDZIŁEK 
 

 

 

18 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 
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20  

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 
 

 

 
22 

Międzynarodowy Dzień Ziemi 
 

 
 

23 

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

 
 

29  
Międzynarodowy Dzień Tańca 

 

 
 

 
 

 

 

 

Rada Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych 

przy Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią 
Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A,  01-211 Warszawa 
e-mail: rmkl@laktacja.pl lub kalej@wp.pl 

tel. biura KUKP 0-22 32 77 345, tel. do sekretarza RMKL: 0 501 255 345. 
 

KONTAKT 

KONTAKT 
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Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom RMKL, by w razie zmiany adresu 

pocztowego czy mailowego informować sekretarza Rady p. Katarzynę Asztabską. 
Bez aktualnego adresu tracimy ze sobą kontakt!!! 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych w nadesłanych 
materiałach.  
 


