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Nie ma niczego, co można porównać ze smakiem dojrzałej, pełnej słońca, leśnej poziomki. No, może tylko 
uśmiech i radość dumnej z siebie matki, która mimo trudności uwierzyła w siebie i karmi piersią swoje 
dziecko… Takie oto refleksje naszły mnie w czasie spaceru wśród śpiewu ptaków, między bezkresem 
pastwisk, w jednej z podkarpackich wsi... 
 
Ten numer biuletynu, poświęcony wydarzeniom, w których brało udział Towarzystwo, przygotowuję 
siedząc pod rozłożystym, starym orzechem, na wygodnym leżaku. Urlop?! Nie, tylko przerwa w podróży. 
Ptaki mają cały czas coś do powiedzenia, a wiatr szepcze wśród liści. Niebo jest niebieskie i trawa taka 
zielona, a słońce gorące i żółte… To lato! 
Mam nadzieję, że jesteście  po  lub w trakcie udanych urlopów, pełnych spokoju i wrażeń, których Wam 
trzeba, by naładować akumulatory energii przed kolejnymi miesiącami pracy! 
Zapraszam do lektury – Katarzyna Asztabska, sekretarz PTKiDL 

Dzień Matki… 

Dzień Dziecka… 

Dzień Ojca… 
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W marcu Towarzystwo wraz z innymi organizacjami pracowało nad tym by 
porada laktacyjna stała się świadczeniem gwarantowanym. Niestety, 
zawirowania polityczno-kadrowe na szczeblu ministerialno-rządowym 
zatrzymały prace.  

 

 

 Warszawa, 17-18.04.2015 

10 MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NA TEMAT KARMIENIA PIERSIĄ I LAKTACJI 

Sprawozdanie przygotowała: mgr Joanna Piątkowska 

470 uczestników z 47 krajów Świata; ponad 100 osób z Polski; żadnego krajowego  decydenta. 
Dyrektorem naukowym i prowadzącym Sympozjum był dr Leon Mitoulas. 

 

REGULOWANIE APETYTU NIEMOWLĄT KARMIONYCH PIERSIĄ: SKŁAD MLEKA, CZYNNIKI KONTROLI 
APETYTU I OPRÓŻNIANIE ŻOŁADKA – Prof. Donna Geddes, Australia 

Niemowlęta karmione piersią dokonują samoregulacji spożycia 
składników odżywczych,  co powoduje zmniejszenie ryzyka nadwagi 
i otyłości. Do wniosku o istnieniu zjawiska samoregulacji prowadzą 
obserwacje, z których wynika, że dzieci spożywają różne wielkości 
porcji, z różną częstotliwością i mają podobnie prawidłowe 
parametry wzrostu. Dotyczy to zarówno porównania posiłków 
jednego dziecka jak i dzieci różnych matek. Wyniki badań sugerują, 
że ten korzystny efekt dla metabolizmu (doraźny i przyszłościowy) 
jest osiągany przez takie czynniki jak:  

• makroskładniki odżywcze (wyższe spożycie białka całkowitego, serwatki i kazeiny było powiązane 
z mniejszą liczbą karmień na dobę; wyższe stężenie laktozy wiązało się z większą liczbą karmień),  

• czynniki kontroli apetytu w mleku matki (hipoteza: hormony regulujące apetyt – leptyna i grelina - 
są przynajmniej częściowo syntetyzowane przez komórki nabłonka gruczołu piersiowego i pochodzą 
z krwi matki), 

• sposób podawania pokarmu (te niemowlęta, które rzadziej ssały pobierały więcej tłuszczu; wyższy 
poziom laktozy – dziecko ssie częściej), 

• opróżnianie żołądka (większe objętości pokarmu wiążą się z wolniejszym opróżnianiem, zarówno 
u donoszonych jak i wcześniaków). 

WPŁYW LEPTYNY W MLEKU MATKI NA KARMIENIE PIERSIĄ I OPRÓŻNIANIE ŻOŁĄDKA –  
Dr Anna Cannon, Australia 
Mieszanka i mleko matki mają inny profil białkowy i energetyczny. Karmione piersią dzieci same decydują 
o sytości i głodzie, butelkowe to, co dostają to … opróżniają. Mieszanki nie zawierają leptyny. Brak leptyny 
w pierwszym okresie życia ma wpływ na jej poziom w późniejszym okresie. 

 WYDARZENIA 
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Z MLEKIEM MATKI DZIECKO OTRZYMUJE JEJ KOMÓRKI MACIERZYSTE: CZY TO PRZYSPIESZA ROZWÓJ 

NOWORODKA? - Dr Foteini Hassiottou, Australia 

Obliczono, że niemowlę spożywające 470-1300ml mleka matki dostaje 10 000-13 000 000 komórek w ml 
mleka, więc spożywa ich miliony miliardów/ dobę. Najwięcej ich jest do 2 tygodni po porodzie – ilość 
ubywa wraz z upływem laktacji. Są dowody na przeżycie komórek macierzystych u noworodka i migrację 
funkcjonalną do narządów, w których mogą wspomagać rozwój potomstwa. Komórki nowotworowe 
produkują markery, które dezorientują układ odpornościowy. Okazuje się, że komórki macierzyste też. 
Dlatego nie giną. 
Wykorzystanie w medycynie komórek macierzystych: mogą się przekształcać w inne komórki (medycyna 
regeneracyjna); można je pozyskiwać w sposób etyczny; występują obficie. 

EFEKTY IMPLEMENTACJI PROGRAMU WYŁĄCZNEGO KARMIENIA MLEKIEM LUDZKIM NA OITN  
Dr Maria Wilińska, Polska 
Pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich stworzono program 
stymulacji laktacji, skierowany do populacji przedwcześnie urodzonych niedojrzałych dzieci. Zgodnie 
z założeniami tego Programu pozyskuje się siarę nawet jeszcze przed porodem (doświadczenie z Upsali – 
w porozumieniu z położnikami) 

W ciągu trzech lat funkcjonowania Programu: skrócono czas żywienia pozajelitowego, czas stosowania 
centralnych cewników dożylnych, czas antybiotykoterapii, zmniejszono liczbę przypadków NEC. 
Ograniczono wydatki na antybiotyki o 63% oraz na mieszankę mleczną o 67%. Wyłączne karmienie piersią 
przy wypisie wynosiło 78% dla wcześniaków w trakcie obowiązywania Programu, w porównaniu do 62% 
w poprzednim okresie. 

PROMOWANIE WYŁĄCZNEGO KARMIENIA PIERSIĄ: OBECNE SPRAWDZONE PRAKTYKI  
I POMYSŁY ROZWIĄZAŃ NA PRZYSZŁOŚĆ - Prof. Cindy-Lee Dennis, Kanada  
Interwencje mające na celu zmniejszenie śmiertelności niemowląt obejmują karmienie piersią. Liczby 
mówią za siebie: 
14-krotnie mniejsze ryzyko zgonu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia dla karmionych piersią 
w porównaniu z niekarmionymi piersią.  
USA: 25% wzrost śmiertelności w okresie poporodowym wśród niemowląt nie karmionych piersią.  
Wielka Brytania: 53% mniej hospitalizowanych z powodu biegunki i 27% mniej z powodu zakażeń dróg 
oddechowych (dwóch głównych zabójców). 
Mniej niż 40% dzieci na całym świecie korzysta z wyłącznego karmienia piersią przez pierwsze sześć 
miesięcy. 

Jak poprawić wskaźniki? „Najlepsze pożywienie ma najgorszy marketing” (w porównaniu z marketingiem 
mieszanek) – twierdzi słusznie prelegentka. Marketing społeczny to model zmian zachowań za pomocą 
komunikatów - twierdzi i proponuje kampanie medialne: zwalczanie mitów „od karmienia obwisną ci 
piersi”, „nie da się karmić piersią  po powrocie do pracy”); pokazywanie zdrowych dzieci karmionych 
piersią. 
Jeśli matka wychodzi ze szpitala karmiąc w sposób mieszany to trudno jej samej ten stan zmienić – powinny 
wychodzić karmiąc wyłącznie piersią.W 2013 dostali pieniądze na wdrożenie programu promującego 
karmienie piersią. Organizują grupy wsparcia. Wprowadzili porady telefoniczne mam wielokrotnych do 
mam debiutantek; szkolenia dla wspierających na 2,5 godz. kursie – bez wiedzy merytorycznej (tylko 
ogólnie zasady poradnictwa i kiedy odesłać do specjalisty); tego rodzaju wsparcie wieczorami 
i w weekendy, realizowane we własnym domu, wsparcie proaktywne: „stare” matki dzwonią do 
„młodych”, minimalna liczba rozmów – 4. Podobny program zrobili w Kenii – to działa!  
Młode, samotne matki, niski status społeczny – tak często identyfikuje się czynniki ryzyka niekarmienia 
piersią. Trzeba to zweryfikować, bo wydaje się, że największe znaczenie ma pewność siebie. Skala poczucia 
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pewności siebie (wersja dla OION), żeby zidentyfikować matki potrzebujące większego wsparcia – można 
planować interwencje (MyMEDIAapp). 

Angażowanie ojców – strona internetowa dla ojców – jak wspierać. 

Jeśli matka do 8 tyg. doświadcza depresji – zakończy karmienie piersią, bo postrzega swoje dziecko jako 
trudne (taka jest jej percepcja a nie fakty).  

NEOPASS – PROGRAM WIELOSPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA KLINICZNEGO DLA ZINTEGROWANIA 
OPIEKI RODZINNEJ - Prof. Matthias Keller, Dr Michael Zeller, Niemcy 
Program NeoPass jest multidyscyplinarnym narzędziem do zarządzania w oparciu o sprawdzone praktyki, 
dla rodziców i rodzin, w którym różne działania (interwencje), prowadzone są przez specjalistów 
zaangażowanych w opiekę nad rodziną; są one zdefiniowane, zoptymalizowane i mają ustaloną kolejność. 
Został opracowany przez zespół profesjonalistów z różnych dziedzin biorących udział w opiece 
ukierunkowanej na rodzinę. 
Założenia: poprawa edukacji rodziców, zmniejszenie stresu rodzicielskiego, wzmocnienie więzi 
rodzicielskiej, a w następstwie zwiększenie częstotliwości karmienia piersią. 

Koncepcja:  
1. Rodzice podstawowymi opiekunami dziecka;  
2. Plan – wykonanie – sprawdź efekty – wprowadź zmiany – wykonaj;  
3. Indywidualizacja wsparcia (w zależności od sytuacji różni specjaliści z różną mocą się angażują) 
4. Wszyscy specjaliści stworzyli swoje programy, które wymagają koordynacji. 

Wyniki: wzrost wyłącznego karmienia piersią przy wypisie z 42 do 62%; u wcześniaków z 40 do 70% (2012-
2014)  

NeoPass a depresja matek 
Depresja dotyczy 10-30% matek, 40% depresji u matek wcześniaków, rzadziej karmią piersią, więź matki 
i dziecka  jest upośledzona. Przy dużej długotrwałej depresji i niskim wsparciu dochodzi do zmniejszenia 
hipokampu (odgrywa ważną rolę w przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci 
długotrwałej oraz orientacji przestrzennej → uszkodzenie rozwojowe → upośledzenie zdolności uczenia 
się). Wsparcie rodziny w tym okresie i tej sytuacji może odwrócić ten niekorzystny dla rozwoju dziecka 
trend. 
 
NeoPass - wyniki dla wcześniaków 
Karmienie troficzne (całkowite od 7. doby życia); zredukowali NEC do < 1%, sepsa – 2,5%, skrócenie czasu 
wkłucia centralnego, czas hospitalizacji skrócony o tydzień u dzieci z ELBW (personel bał się, że będą 
wracać – powroty spadły do 6%). 

NeoPass jest za darmo do wykorzystania przez inne szpitale.  

 
POURODZENIOWE OPÓŹNIENIE ROZWOJU, 
A ZINDYWIDUALIZOWANE WZMOCNIENIE POKARMU  
Prof. Christoph Fusch, Kanada 
Aktualne koncepcje, aby dostosować mleko ludzkie do potrzeb 
wcześniaka, opierają się na średnich wartościach składu mleka 
kobiecego – nie uwzględniają wewnątrz- i międzyosobniczej 
zmienności. Zmienność ta powoduje, że istotny odsetek dzieci 
jest narażony na spowolnienie wzrostu po urodzeniu – 
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literatura donosi, że dotyczy to 50% wcześniaków karmionych mlekiem ludzkim. 
Konsekwencje pourodzeniowego zahamowania wzrostu mogą być równie niepokojące jak zahamowanie 
wewnątrzmaciczne. Oprócz długoterminowych skutków dla metabolizmu (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze), 
problemem są konsekwencje neurologiczno-rozwojowe. Mocno zagrożone są SGA. 
Badanie: dzieci dobrze odżywione miały większe mózgi. 

Do obserwacji rozwoju wcześniaków stosują krzywe rozwoju wewnątrzmacicznego. 

Anorektyczny wygląd wcześniaków bierze się stąd, że masa tłuszczowa przyrasta po 32 tygodniu ciąży. 
Masa tłuszczowa jest ważna ze względu na leptynę, nie ma działania hormonu sytości – wszystko w rękach 
personelu. 

Wcześniaki mają duże zapotrzebowanie na białko – 4g/kg/dobę; mleko matki zawiera 2-2,9g /100ml; mleko 
dawczyń jest uboższe w białko. 

Kaloryczność dla wcześniaka – 130 kcal/kg/dobę; jest duża zmienność w zakresie kaloryczności (57-
70kcal/100ml). 

Przy dużej podaży węglowodanów – większa oksydacja – duże zużycie energii (obrzęk – błędnie 
interpretowany jako przyrost masy ciała). Tempo wzrostu moduluje stosunek pomiędzy białkami 
i węglowodanami. 

Karmiąc mlekiem naturalnym przedwcześnie urodzone nie dajemy zbilansowanej diety. Zróżnicowanie 
między matkami sięga 25%. Dając samo białko dodatkowo możemy nie osiągnąć rezultatu, będą 
przebiałczone, bez energii (w USA stosuje się raczej wzmacniacze białkowe/tłuszczowe?, w Europie 
węglowodanowe). Jeśli dziecko ma obniżony mocznik to znaczy, że otrzymuje za mało białka. 

Docelowe wzmacnianie pokarmu powoduje zmniejszenie liczby niemowląt z nieodpowiednimi wskaźnikami 
wzrostu. Wymaga to szybkich i dokładnych pomiarów składu mleka kobiecego. Wykazano niedawno, że 
poziomy makroskładników nie korelują ze sobą i dlatego potrzebne jest ich mierzenie, aby dopasować 
odpowiednie wzmocnienie. Ośrodek (McMaster University) proponuje podstawę naukową dla 
harmonogramu dwóch pomiarów na tydzień, jako najlepsze podejście pod względem korzyści i kosztów. 

Dzieci, które miały programowane mleko lepiej rosły, mimo, że 
spożywały go mniej. 

 
SPRAWDZONE STRATEGIE ZAPEWNIENIA MLEKA LUDZKIEGO ORAZ 
KARMIENIA PIERSIĄ U KRYTYCZNIE CHORYCH NIEMOWLĄT  - Prof. 
Diane L. Spatz, USA  
Program w Children`s Hospital of Philadelphia (CHOP)W USA stworzono 
„swoje” kroki, bo nie wszędzie i w tej samej wersji można je wdrażać, 
zwłaszcza na OITN (2004 Diane L. Spatz). Najważniejsze pierwsze 5 
kroków – „reszta to bułka z masłem”. Które kroki są oparte na 
dowodach? – pyta prelegentka; wymienia: edukację personelu, grupę 
wsparcia,  smoczek jest kontrowersyjny skoro obniża ryzyko SIDS (AAP). 

 
Edukacja (najpierw diagnoza edukacyjna); poznają 10 ważnych składników, m. in.: oligosacharydy, 
przeciwciała, osteopontyna – powoduje migrację czynników przeciwzapalnych do miejsca infekcji, składnik 
tkanki kostnej – przyczynia się do mineralizacji) TWOJE MLEKO JEST LEKARSTWEM DLA TWOJEGO DZIECKA; 
TWOJE DZIECKO BĘDZIE LEPIEJ SIĘ ROZWIJAŁO DZIĘKI TWEMU MLEKU. NIE ZROBISZ TEGO DLA NIEGO? – 
przesłanie tej edukacji. 



 
6 | S t r o n a  

 

Odciąganie (99% inicjuje odciąganie mleka w przypadku dzieci chorych - nieetyczne jest karmienie 
mieszanką tych dzieci – takie jest podejście; zaleca odciąganie mleka w nocy: przed pójściem spać 1l wody 
– musi wstać do toalety – odciąga pijąc 1l wody – musi wstać …); jeśli matka nie odciąga w 4. dniu to w 6. 
NIE BĘDZIE MIAŁA POKARMU; przy odciąganiu ma wyobrazić sobie, że przystawia dziecko do piersi. 
Szukanie wsparcia (pozyskiwanie wsparcia w rodzinie). 
Procedura patyczka (higiena j. ustnej – mleko kwaczykiem z gąbeczką rozprowadza się po buzi, dzieci 
zaczynają ssać, rytuał rodzinny). 
Kontakt STS (tak szybko jak jest to możliwe). 
Karmienia bezpośrednio z piersi (80%). 
 
MLEKO LUDZKIE A ZAPOBIEGANIE NEC NA OITN - Prof. Shoo Lee, Kanada 
 
Z porównania statystyk szpitalnych wynikało, że w Kanadzie NEC dotyczy 6% wcześniaków, a w Japonii 
0,2% („czyżby sushi”?). „Jedzcie i zobaczcie co oni tam robią” – powiedział Shoo Lee. Ta japońska strategia 
to, jak się okazało,  karmienie wyłącznie mlekiem kobiecym < 28 tygodnia, pełne karmienie mlekiem 
kobiecym w ciągu tygodnia; nie ma mieszanek w szpitalach. W Kanadzie chcieli to wprowadzić, ale był 
problem z mlekiem dawczyń – trzeba było uzyskać zgodę – teraz trzeba uzyskać zgodę na podanie 
mieszanki. 
W przeszłości w Estonii (lata 70-te) brakowało pielęgniarek – zatrudniali więc matki, jak dziecko było 
przyjmowane do szpitala to i matka. Wyniki były dobre!!! Po powrocie do Kanady Shoo Lee chciał 
spróbować tego systemu, ale był opór („my mamy nowoczesną medycynę, a oni są zacofani”). Rozmowy 
trwały, drążył, mówił, że dzieci mają się lepiej … powiedzieli spróbuj, zrób pilotaż. Zrobił wycieczkę do 
Estonii, pokazali co robią i po powrocie miał większą aprobatę, opracowali protokoły, rozmawiali 
z prawnikami, którzy powiedzieli, że nie ma ryzyka. Wyniki: masa ciała 25% większa, karmienie piersią 
wzrosło z 42 do 85%, NEC zmniejszył się z 6% do 0%, infekcje z 9% do 0%, ROP z 14% do 0%, stres 
rodzicielski  z 3.0 do 2.3 (skala?) 
Atmosfera Sympozjum była bardzo przyjemna a jedzenie pyszne! 
Zdjęcia: http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015/media/media-images-
download.html 
 

 
 
 

Bielsko-Biała, 15-17.05.2015 
    

 
 Wiosenne spotkanie szkoleniowo – integracyjne 
miało miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym Beskidy Park u 
stóp Szyndzielni. Zjechało się ponad 30 osób. Program był 
bardzo urozmaicony.  
Po powitalnej kawie i ciastku wysłuchałyśmy relacja 
z ciekawej konferencji w Opolu, „Zasady żywienia 
noworodków i niemowląt”, którą zaprezentowała prof. 
Barbara Królak-Olejnik. Przedstawiała również wstępne 
wyniki badań „Ogólnopolskiego projektu badawczego 
dotyczącego standardu opieki i karmienia do 6 miesiąca 
życia dziecka”. Nawet nie mając kompletu wyników można 
już było zauważyć, że sytuacja nie jest dobra. 98% matek 
deklarowało karmienie piersią, ale aż 55% dokarmiała 
mieszanką sztuczną przed wypisem ze szpitala.  
Wyłącznie piersią w dniu wypisu karmionych było zaledwie 75% dzieci, pozostałe karmione były w sposób mieszany.  
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W 6 miesiącu życia zaledwie 4% matek karmiło swoje dzieci wyłącznie piersią. 
Dla podniesienia na duchu, Malwina Okrzesik zaprezentowała ciekawostki z forum dla matek. 
Po kolacji – seans filmowy. Dzięki uprzejmości stowarzyszenia „Doula w Polsce” i Fundacji Rodzic po Ludzku 
obejrzałyśmy obraz: „Microbirth- poród w skali mikro”. Niesamowite zdjęcia – niesamowite przesłanie. Informacje 
o filmie: www.doula.org.pl/microbirth-pokazy-filmu-w-polsce 
www.rodzicpoludzku.pl/Aktualnosci/Juz-20-wrzesnia-swiatowa-premiera-filmu-Microbirth-porod-w-skali-mikro.html 
            Kolejny dzień rozpoczął się  Walnym Zebraniem Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców 
Laktacyjnych. Komisja Rewizyjna zatwierdziła sprawozdanie finansowe przyznała absolutorium dla Zarządu. We 
wnioskach zapadła decyzja o wydaniu własnego poradnika dla matek o karmieniu piersią i kontynuacji prac 
dotyczących zarejestrowania zawodu „konsultant laktacyjny”. 
Bardzo sympatyczna Pani dentystka Katarzyna Kajfosz przybliżyła nam temat „Karmienie piersią a problemy 
stomatologiczne”. 
Następny punkt programu – to spacer po Bielsku-Białej i spotkanie ze sztuką. W roli przewodnika wystąpiła Alicja 
Smoczyńska. Ala pokazała nam Bielsko, jakiego nie znamy i uchyliła bramy do galerii, która mieści się w Jej domu. 
Dziękujemy Ci Alu… 
Po takim relaksie czas na dyskusje… Tym razem - „Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece- 
zasady a realia polskich szpitali.  Czy możemy mieć wpływ na zmianę rzeczywistości?” – wykład poprowadziła 
dyskusję moderowała - Malwina Okrzesik. 

Po burzliwej wymianie zdań i doświadczeń przyszła pora na oczekiwane przez 
nas wszystkie warsztaty z bra – fittingu. Czym jest bra-fitting? To 
dopasowywanie rozmiaru biustonosza, czyli dokładny pomiar biustu i dobór 
odpowiedniego modelu stanika, prowadziła: Małgorzata Nowakowska. Zabawa 
była przednia. Centymetry poszły w ruch i dało się słyszeć westchnienia nad 
prezentowanymi modelami bielizny… Po takich ćwiczeniach z pewnością cała 
grupa wyruszy w poniedziałek szturmować sklepy bieliźniarskie. 
…KOLACJA tym razem była z grilla, było ognisko i zabawa przy dźwiękach kapeli 
góralskiej. A jedna z naszych koleżanek zdmuchnęła na torcie (w kształcie 

piersi) 50 świeczek! Było chóralne 100 lat i liczne toasty. Śmiechu i zabawy co 
niemiara. Pogoda dopisywała - więc jeszcze rzuciliśmy okiem na nocną panoramę 
Bielska… Pięknie!  
Niedziela powitała nas deszczem, co i tak nie przeszkodziło bardzo 
zdeterminowanej grupie wjechać kolejką linową na Szyndzielnię. Na zakończenie 
nasze koleżanki podzieliły się swoją pracą, doświadczeniem i refleksjami. Joanna 
Fajdek przedstawiła „Sprawozdanie z programu „Mamy w Żorach karmią piersią”. 
Przypadek zaprezentowany  przez Joannę Piątkowską „Dokarmianie dzieci 
karmionych piersią” wzbudził ożywiona dyskusję. Refleksje Joanny Winiarskiej 
dotyczące wpływu wczesnych relacja na rozwój mózgu pozwoliły się wyciszyć i 
spokojnie zakończyć spotkanie. 
Serdeczne podziękowania dla Malwiny, która spotkanie zorganizowała! 
 
Tekst: Katarzyna Asztabska                                                                                                   
Autorzy zdjęć: Alicja Smoczyńska, Maciej Olejnik. Wszystkie zdjęcia i film można zobaczyć na www.laktacja.org.pl/ 
photogallery.php 
 

World Breastfeeding Week 
BREASTFEEDING AND WORK  

LET’S MAKE IT WORK!  
Pod powyższym hasłem obchodzono w tym roku Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Z tej 
okazji w Polsce oprócz spotkań lokalnych, odbyły się aż 3 imprezy krajowe, w tym dwie 
zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia! 
Na pierwszą z nich została zaproszona nasza Pani Prezes– prof. Barbara Królak-Olejnik. 
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28.05.2015 w Ministerstwie Zdrowia odbyły się warsztaty pt. „Rola organizacji pozarządowych i samorządów 
w zakresie ochrony, propagowania i wspierania karmienia piersią”. Uczestnicy zajęć poznali  różne sposoby 
upowszechniania karmienia piersią, które mogą wpłynąć na zwiększenie liczby kobiet karmiących przez co najmniej  
6 pierwszych miesięcy życia dziecka – zgodnie z zaleceniami ekspertów. 
Wszystko było pięknie i ładnie lecz zainteresowanie ze strony decydentów – żadne, więc wdrożenia do praktyki 
codziennej – na poziomie systemowym, raczej nie należy się spodziewać. 
Potwierdza to również odpowiedź na naszą propozycję, by MZ i WHO partycypowało w tłumaczeniu i wydaniu 
plakatów (wydanych przez WHO) promujących karmienie.  
Poniżej cytat odpowiedzi z Departamentu Matki i Dziecka, bo od polskiego dyrektora WHO odpowiedzi nie 
doczekaliśmy… 
 
(…) W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące możliwości przetłumaczenia na język polski i druk plakatów 
wspierających karmienie piersią, które zostały wydane w ramach Światowego Tygodnia Karmienia Piersią (1-7 
sierpnia 2014 r.) przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) we współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych 
na rzecz Dzieci (UNICEF), Departament Matki i Dziecka uprzejmie informuje, że nie dysponuje odpowiednimi środkami 
na realizację tego przedsięwzięcia. Ponadto nasze obawy budzi grafika plakatów prezentująca personel medyczny, 
jako osoby ciemnoskóre, co może w naszej rzeczywistości zaburzać wiarygodność przekazu. W związku z powyższym 
Ministerstwo Zdrowia nie będzie partycypowało w kosztach tłumaczenia i wydruku powyższych materiałów 
informacyjnych. 

 
z poważaniem 
(-) Dagmara Korbasińska 
Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka 

 
Tekst: Katarzyna Asztabska                                                                                                   
 
Dla równowagi, tu można zobaczyć jak promuje się przez UNICEF, karmienie piersią w… Chinach. 
www.unicef.org/nutrition/index_24824.html 
 
 

 
  

 
                                                                      Warszawa, 29.05.2015 

 

KARMIENIE PIERSIĄ I PRACA – ZRÓBMY TO! 

Sprawozdanie przygotowała: mgr Joanna Piątkowska 

 29 maja 2015 r. w Auli Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu 
Medycznego odbyła się Konferencja  zorganizowana przez 
Ministerstwo Zdrowia pod powyższym tytułem. Sala świeciła 
pustkami! 
Na tej konferencji jako Towarzystwo mieliśmy swój stolik 
i wystawę roll’up-ową (przygotowaną wspólnie z innymi 
organizacjami) pt. ”Karmienie piersią to dla mnie…” 
Konferencję otworzyła i prowadziła Dagmara Korbasińska - 
Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w MZ.  

Pierwsza wystąpiła reprezentantka WHO Regionalnego 
Biura w Europie – Susanna Kugelberg.  Jest ona  uczestniczką 
Programu Żywienia, Aktywności Fizycznej i Walki z Otyłością. 
Przedstawiła karmienie piersią jako ważny czynnik prewencyjny 
w zapobieganiu chorobom infekcyjnym, nowotworowym, 
metabolicznym, zahamowaniu wzrostu i zgonów dzieci. 
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Omówiła i przedstawiła w liczbach kwestie istotne z punktu widzenia skutecznego karmienia piersią. I tak: jeśli chodzi 
o Inicjatywę Szpitala Przyjaznego Dziecku jesteśmy na tle innych państw nieco poniżej średniej (wynosi ona 20,6%), 
w przypadku inicjowania karmienia piersią w pierwszej godzinie po porodzie tę średnią nieco przekraczamy (wynosi 
ona 55,3%), natomiast karmienie wyłączne do 6 miesiąca życia to totalna klęska - wynosi ono około 4% przy średniej 
13,5%. Za nami Finlandia, UK, Grecja (najwyżej na liście: Słowacja, Węgry, Szwajcaria). Co do kontynuowania 
karmienia piersią do 1 roku życia – jest nieźle – powyżej średniej, która wynosi 30,9%, my uzyskaliśmy wynik około 
40%. Strategie proponowane przez WHO a mające na celu poprawę sytuacji to: monitorowanie i recertyfikowanie 
Szpitali Przyjaznych Dziecku, otaczanie opieką matek po wyjściu do domu, potem przyjazne przepisy dla matek 
powracających do pracy, uwzględniające kontynuowanie karmienia piersią i wreszcie przyjazny klimat dla karmienia 
piersią w miejscach publicznych. 

Drugim prelegentem był Adriano Cattaneo, emerytowany współpracownik WHO, specjalista w dziedzinie 
Zdrowia Publicznego. Odegrał on ważną rolę przy powstawaniu dokumentu: „Ochrona, promocja i wspieranie 
karmienia piersią w Europie”. Treść jego wystąpienia sprowadzała się do tego, że noworodek jest wyposażony 
w pierwotne odruchy, które umożliwiają mu pobieranie mleka z piersi (tu następuje omówienie odruchów) 
i noworodek świetnie sobie radzi dzięki nim, pod warunkiem, że konsultanci laktacyjni mu nie przeszkadzają (sic!).  

Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku omówiła rolę organizacji pozarządowych 
w podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej. Najpierw zajęła się definicjami organizacji pozarządowych zapisanych 
w aktach prawnych (Ustawy z 1984, 1989, 2003 r.). Okazuje się, że liczba organizacji pozarządowych wynosi ponad 
5 000. Jedną z nich jest Fundacja Rodzić po Ludzku, która wysunęła postulaty dotyczące opieki opartej o godność 
człowieka, przestrzeganie praw pacjenta, a także o procedury o udowodnionej skuteczności. Rezultaty: większa 
świadomość praw pacjenta, pojedyncze sale porodowe, brak dodatkowych opłat, obecność osoby towarzyszącej, 
możliwość swobodnego poruszania się podczas porodu, kontakt matki i dziecka po porodzie. Są to zmiany 
pozytywne. Ale … wysoki odsetek cięć cesarskich, częste naruszanie praw pacjenta, niski odsetek kobiet karmiących 
piersią, 45% ciąż prowadzonych w prywatnych gabinetach lekarskich to zjawiska domagające się dalszych zmian. 
Fundacja dysponuje bazą wszystkich szpitali położniczych, która pozwala na porównanie danych statystycznych 
szpitali, wyszukanie miejsca do porodu, które spełnia oczekiwania; w bazie opisane są doświadczenia innych kobiet; 
baza ta zawiera opinię konsumencką. Dane zamieszczone są na www.gdzierodzic.info.  Analiza treści zamieszczonych 
na portalu pozwoliła wysnuć następujące wnioski: kobiety podczas pobytu w szpitalu czują się zagubione (bez 
względu na to czy rodzą pierwszy czy kolejny raz); następuje zderzenie oczekiwań z rzeczywistością, które jest 
przyczyna silnej frustracji; szczególnie dotkliwy jest brak poczucia bezpieczeństwa, brak przewidywalności kolejnych 
etapów porodu / opieki; nie jest przestrzegany SOO. Fundacja postuluje: zwiększenie liczby personelu, edukację 
położnych w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych, edukację kobiet (współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, lokalnymi aktywistami), monitoring placówek, nagrody / kary, (nie)współpracę z firmami 
produkującymi mleko modyfikowane. 

Patrycja Dołowy, wiceprezeska Fundacji MaMa, działaczka społeczna, dr nauk przyrodniczych, zajęła się 
tematem matki karmiącej w przestrzeni publicznej. Jak wiadomo, mama karmiąca bywa postrzegana jako ta, która 
zakłóca ład i porządek społeczny. Niektórzy uważają widok matki karmiącej za obsceniczny. Ze złym przyjęciem 
spotkała się wystawa w Metrze pokazująca fotosy karmiących kobiet. Zaczęły się akcje protestacyjne matek 
karmiących, także różnie odbierane przez ogół, bo polegające często na gremialnym karmieniu w miejscu 
publicznym. Co z tym robić? Zmienić świadomość społeczną przez dobre praktyki: oznakowane miejsca dla matek 
karmiących, w ogóle przyjazne przestrzenie dla matek, zniesienie  barier architektonicznych.  

Małgorzata Podgórska – główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej zapoznała nas z przepisami prawa w ochronie matek karmiących. Wszyscy wiemy, że matce karmiącej 
piersią przysługuje prawo do przerw w pracy o czasie zależnym od liczby godzin przepracowanych. Wiemy również, 
że przerwy można łączyć, można przyjść później do pracy lub wcześniej z niej wyjść. Tak stanowi Kodeks Pracy. Nie 
określa on limitu wieku karmionego piersią dziecka. Kontrowersje wzbudza stosowanie tego prawa uzależnione od 
zaświadczenia wymaganego przez pracodawcę, stwierdzającego, że kobieta-pracownica jest matką karmiącą piersią. 
Ne wiadomo, kto ma je wydawać i czy jest to praktyka zgodna z prawem. Otóż jest: Pracodawca opiera się tu na 
Kodeksie Cywilnym, który stwierdza, że jeśli ktoś chce korzystać ze swego prawa musi udowodnić, że ma do tego 
prawo. Poza tym dowiedzieliśmy się, że jeśli pracodawca nie może ciężarnej i karmiącej zapewnić zdrowych 
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warunków pracy, może ją zwolnić ze świadczenia pracy w uciążliwych warunkach, a jednocześnie nie jest zwolniony 
ze świadczeń finansowych za nieprzepracowane godziny. Czas pracy matki dziecka do 4-go roku życia nie może 
przekraczać 8 godzin dziennie (bez jej zgody) – kobieta zachowuje prawo do wynagrodzenia za te  nieprzepracowane 
godziny. Nie wolno również pracownika mającego dziecko do 4-go roku życia bez jego zgody zatrudniać w godzinach 
nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce 
pracy. 

Agata Aleksandrowicz – promotor karmienia piersią, redaktorka bloga o macierzyństwie (www.hafija.pl) 
oraz Kwartalnika Laktacyjnego wpadła na pomysł przeprowadzenia ankiety na temat postrzegania wsparcia 
laktacyjnego prowadzonego przez szpitale i placówki podstawowej opieki zdrowotnej przez matki. W tym celu 
skonstruowała ankietę i spodziewała się chociaż 100 odpowiedzi, które pozwoliłyby wysnuć jakieś wnioski. Otrzymała 
4200 wypełnionych ankiet! Co wynika z wypowiedzi ankietowanych? 1. Kobiety chcą, żeby wysłuchać ich potrzeb; 2. 
Brak uregulowań w zakresie profesjonalnego doradztwa laktacyjnego; 3. Brak wyraźnych zakresów kompetencji 
laktacyjnych; 4. Brak spójnej i nowoczesnej edukacji personelu w zakresie wsparcia laktacyjnego – liczba osób 
przeszkolonych jest nieadekwatna do potrzeb; 5. Brak wiary specjalistów we wsparcie „mother to mother”  - brak 
możliwości uregulowanego prawnie wsparcia laktacyjnego przez osoby niemedyczne.  

Temat zaprezentowany przez Ewę Urban – dr n. med. W Zakładzie Promocji Zdrowia, wykładowcę CMKP to: 
Bliskość w karmieniu piersią jako profilaktyka przemocy w rodzinie. Dotyk, intymność i bliskość związane 
z karmieniem piersią budują wyjątkową relację między matką i dzieckiem. Oksytocyna, beta-endorfiny wyzwalane 
podczas aktu karmienia piersią, krążąc między matką i dzieckiem przyczyniają się do powstawania przyjemnej więzi, 
dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. Matka karmiąca piersią jest łagodniejsza w stosunku do własnego dziecka niż 
matka niekarmiąca. Przy okazji (informacja z tego wystąpienia): oksytocyna sprzyja mineralizacji kości. 

Maria Wilińska – pediatra, neonatolog, kierownik Kliniki Neonatologii SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP 
w Warszawie. Prelegentka najpierw omawia rolę pokarmu kobiecego (pożywienie, stymulacja rozwoju, obrona 
p/infekcyjna, profilaktyka schorzeń, programowanie żywieniowe), następnie przechodzi do charakterystyki komórek 
zawartych w pokarmie (w tym macierzystych). Po tym ważnym wstępie poznaliśmy zasady działania Programu 
Wczesnej Stymulacji Laktacji. Ideą tego Programu jest to, aby wszystkie noworodki przedwcześnie urodzone 
otrzymywały pokarm matki lub dawczyni a podaż tego pokarmu jest traktowana jako element procesu leczenia. Do 
realizacji Programu zostali zaangażowani rodzice. W wyniku stosowania procedur wchodzących w skład Programu 
uzyskano: krótszą hospitalizację wcześniaków, krótszy okres utrzymywania centralnych wkłuć (mniejsze ryzyko 
zakażenia), krótszy okres żywienia pozajelitowego, kolonizację pp dziecka prawidłową florą bakteryjną, zmniejszenie 
NEC, infekcji i znaczne obniżenie kosztów leczenia wcześniaka (nie tylko dzięki krótszemu pobytowi dziecka 
w szpitalu ale też poprzez mniejsze zużycie antybiotyków i mieszanki).  

Zdjęcie: Krystyna Knypl, www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2015/gdl_6_2015.pdf 

 
 
 

             Warszawa, 30.05.2015 
 
W Auli Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego 
odbyła się Konferencja  Komitetu Upowszechniania  Karmienia 
Piersią pod hasłem tegorocznego Światowego Tygodnia 
Karmienia Piersią KARMIENIE PIERSIĄ I PRACA – ZRÓBMY TO! 
Jako Towarzystwo zostaliśmy tam zaproszeni do wygłoszenia 
wykładu na temat: „Poradnictwo laktacyjne – czy daleko nam do 
Europy?” Wykład przygotowały wspólnie 
Gośćmi konferencji byli min., Dyrektor Departamentu Matki 
i Dziecka, Dyrektor Biura WHO w Polsce i Dyrektor Generalny 
UNICEF POLSKA. Można było oczekiwać, że mając tak zacne 
gremium na Sali, zostaną dostrzeżone problemy, które 
prezentowali prelegenci. Nic bardziej mylnego. Zacne grono 
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opuściło sale natychmiast po wręczeniu tytułów „Szpital Przyjazny Dziecku”, które to wręczanie było pierwszym 
punktem programu…  
Przytoczę, co napisali o tym wydarzeniu inni. Cytat pochodzi z www.gazeta-dla-
lekarzy.com/images/gdl_2015/gdl_6_2015.pdf  Autorką poniższego tekstu jest Krystyna Knypl. 
 

(…) Obrady rozpoczęły się od wystąpienia gości oficjalnych i wręczenia tytułów Szpital Przyjazny Dziecku.(…) 
Szpitale, które są odznaczone tym tytułem, wypełniają „10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią”. 
Wdrożenie „10 kroków” wymaga zmian w organizacji pracy oddziału położniczo-noworodkowego. 
Przemyślane przeobrażenia stwarzają szansę, aby oddział odpowiadał zasadom nowoczesnej opieki 
położniczo-noworodkowej. Jednak najważniejsze zmiany dotyczą wdrożenia nowych zasad postępowania 
z kobietą rodzącą i położnicą. Cały personel zostaje przeszkolony i musi zrezygnować z wielu 
dotychczasowych, rutynowych praktyk. Nowe zasady wymagają poszanowania godności i prawa kobiet, 
a w szczególności prawa matek karmiących, oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości w zgodzie 
z zaleceniami WHO.  
Następnie odbyły się dwie sesje naukowe poświęcone zagadnieniom laktacji i karmienia piersią.  
Pierwszą sesję otworzył wykład prof. Barbary Kowalewskiej - Kanteckiej zatytułowany Postrzeganie 
karmienia piersią na przestrzeni wieków, bogato ilustrowany oryginalnymi cytatami dawnych dzieł 
traktującymi o karmieniu piersią. Ciekawie było poznać poglądy z XVIII i XIX w., kiedy to powstawała 
pediatria jako odrębna specjalność lekarska. O tym, że karmienie piersią jest bardzo korzystne dla 
noworodka i niemowlaka, wiedzą wszyscy. O długofalowych korzyściach zdrowotnych dla matki, 
wyrażających się między innymi mniejszym ryzkiem schorzeń onkologicznych i metabolicznych, wiemy mniej 
– tym zagadnieniom był poświęcony wykład prof. Marii K. Borszewskiej - Kornackiej i prof. Marka Tałałaja. 
Drugą sesję otworzył wykład dr Katarzyny Asztabskiej przybliżający zagadnienie karmienia piersią 
w poszczególnych krajach europejskich. Dowiedzieliśmy się między innymi, że we Francji odsetek matek 
karmiących jest bardzo niski. Podobnie ma się sprawa w Polsce. Dobrze prezentują się kraje skandynawskie. 
Okres karmienia piersią to nie tylko problemy laktacyjne, ale i psychologiczne. Naświetliła je mgr 
Magdalena Nicke - Polaszewska. Kolejny wykład dotyczył banków mleka kobiecego i karmienia 
wcześniaków – przedstawiła go dr Maria Wilińska.  
Obrady zakończył panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli różnych firm i instytucji zaangażowanych 
w problematykę karmienia piersią. 
Podsumowując dwudniowe obrady należy stwierdzić, że inicjatywa rozpowszechniania karmienia piersią 
powinna być jeszcze bardziej intensywnie promowana. Konieczne jest włączenie na szerszą skalę mediów, 
a także nieobecnych podczas obrad ojców. Gdyby w programie przyszłorocznych obrad znalazła się 
prezentacja przedstawiająca ojcowski punkt widzenia na karmienie piersią, myślę, że byłoby to bardzo 
ciekawe wystąpienie. 
 
Zdjęcie: Krystyna Knypl, www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2015/gdl_6_2015.pdf 
Zredagowała: Katarzyna Asztabska 
 

 
 
 
 

         Ćwiklice, 11 – 12. 06. 2015 
 
 

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA DOBRZE URODZENI 
W tym roku ponownie byliśmy gośćmi konferencji, która odbyła się pod hasłem „W położniczym tyglu”. 

I rzeczywiście – nieźle się tam gotowało – zwłaszcza od pozytywnych emocji. Konwencja spotkania była utrzymana 
w trybie równolegle odbywających się warsztatów, co sprzyjało dobrej, aktywnej pracy uczestników, a tym samym 

http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2015/gdl_6_2015.pdf
http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2015/gdl_6_2015.pdf
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pozwalało na efektywne przyjmowanie wiadomości i kształcenie nowych oraz doskonalenie już zdobytych 
umiejętności. Walorów integracyjnych takiego rozwiązania nie trzeba zachwalać.  
Jeden z niewielu wykładów był poświęcony wielokulturowości w praktyce położnej, a wygłosiła go Dorota Fryc. 
Bardzo ciekawie przedstawiała jaki stosunek mają ludzie innych kultur, czy wyznania, do ciąży, kobiet rodzących 
i położnych. 
Doświadczeniami podzieliły się też doule, które zyskują sobie coraz większe uznanie poprzez prężne działanie 
swojego Stowarzyszenia. 
Warsztaty prowadziły znakomite trenerki. A więc była joga dla ciężarnych prowadzona przez Karinę Zapałę-Onak. 
Uczestniczki dzielnie wyginały ciała i próbowały się otworzyć, tak jak powinna to zrobić rodząca. Pogoda sprzyjała 
zajęcia odbywały się w pięknym otoczeniu na świeżym powietrzu. 
Kolejny warsztat przygotowała Magdalena Witkiewicz. Ta niezwykła położna przedstawiła czynność skurczową jako 
niezwykłą moc kobiety.  
Maja Branka kształciła umiejętności reagowania na trudne sytuacje, jakie mogą przydarzyć każdej osobie pracującej 
w ochronie zdrowia i nie tylko. 
Paulina Tworzyańska – Kozajda pochyliła się nad zagadnieniem zrozumienia ciężarnej, rodzącej i jej oczekiwań. 
Wieczór pierwszego dnia konferencji zakończył się koncertem muzyki romskiej. Były piękne i ckliwe romanse, ale też 
taneczne rytmy, które porwały uczestniczki do spontanicznego tańca. 
 

 
Pełna foto relacja: www.dobrzeurodzeni.pl/iv-ogolnopolska-konferencja-w-polozniczym-tyglu.html 

 
 

 

VIII Zjazd CENTRUM NAUKI O LAKTACJI                           Warszawa, 12 -13. 06. 2015 

 
 

Zjazd „Interdyscyplinarnie o karmieniu piersią” odbył się na Wydziale Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego i zgromadził 250 osób poszukujących wiedzy o laktacji.  
Po powitaniu dr n. med. Piotr Dziechciarz miał wspaniały wykład, na którym ujawniał, jak to jest 
z alergią i jej rozpoznawaniem. Wszyscy słuchali z zapartym tchem… No i okazało się, że alergia jest 
mocno przereklamowana. 
Jeszcze więcej emocji i uśmiechu oraz westchnień dam wzbudził wkład profesora Romana 
Nowickiego „Zmiany skórne u noworodków i niemowląt – jak ustrzec dziecko przed błędnym 
rozpoznaniem AZS, a matkę przed eliminacyjną dietą "na wszelki wypadek"?” Oprócz wiedzy 
dotyczącej tematu miałyśmy okazję dowiedzieć się, czym pielęgnować własną skórę, by starzała 

się wolniej.  
Dowody na to, że „Karmienie piersią to proces naturalny i nie poddaje się schematom” przedstawiła profesor 
Barbara Królak-Olejnik i doktor Monika Żukowska-Rubik. Zaprezentowane licznie badania potwierdziły, że pracując 
z matką karmiąca i jej dzieckiem każdą parę należy traktować indywidualnie. 
Problem zapalenia piersi wydaje się być już tak znany, że właściwie nikt nie powinien mieć już trudności z jego 
rozpoznaniem i jego leczeniem. Jednak dr n.med. Magdalena Nehring-Gugulska dowiodła, że i w tej dziedzinie ciągle 
coś się zmienia. 
Najbardziej wartościową częścią  Zajazdu były warsztaty.  
Kryzys laktacyjny - walczyć z nim czy go wykorzystać? Warsztat prowadzony przez mgr Agnieszkę Muszyńską 
i mgr Joannę Żołnowską. 
Plan był taki: 
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1. Dwugłos w sprawie kryzysu laktacyjnego – jak rozumieją go matki a jak profesjonaliści. Czy mówimy o tym samym? 
2. Czy istnieją etapy laktacji szczególnie wrażliwe na występowanie kryzysu? 
3. Analiza przypadku – czy kryzys laktacyjny może mieć drugie dno? 
4. Podsumowanie – próba stworzenia algorytmu rozpoznawania i wychodzenia z kryzysu laktacyjnego. 
Myślę, że uczestnicy spotkania wyszli bogatsi o wiedze i pewniejsi w swym działaniu. 

 
Kolejny duet warsztatowy to PSYCHOLOG i POŁOŻNA czyli mgr Marta 
Masłowska i mgr Kinga Osuch w temacie: Czy porażka laktacyjna może 
być sukcesem?  
Położna: „Czy tak samo jak ja przeżywasz czasami poczucie laktacyjnej 
porażki? Pomagasz matce, angażujesz swoją wiedzę umiejętności 
i serce i niewiele z tego wynika? Jeśli tak, zastanówmy się razem, co 
z tym zrobić.” 
Psycholog: „Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś nowego o sobie i dla 
siebie. Jeśli chcesz przyjrzeć się trudnościom w kontakcie z pacjentką 
po porodzie i temu, co Ty sama możesz zrobić by ten kontakt był 
łatwiejszy. Wreszcie, jeśli masz ochotę poszukać nowych odpowiedzi 

na pytanie o to, jak skutecznie pomagać innym, to zapraszamy.” 
Warsztat BIOLOGÓW też wzbudził zainteresowanie. dr n. biol. Aleksandra Wesołowska i mgr Zofia Słodkowska 
starały się odpowiedzieć na pytanie: Co zostaje po odwirowaniu mleka kobiecego - jak na karmienie naturalne patrzy 
biolog?  
Pokazały wirowanie mleka o różnej zawartości tłuszczu, pracę pod laminarem, pokazały uczestnikom mleko ludzkie 
"od środka". Pokazały też prawidłowe porcjowanie i przechowywanie mleka, zwróciły uwagę na wzrost bakterii, 
zmiany składu w trakcie przechowywania. Odpowiadały na nurtujące pytania, które rodzą się podczas praktyki.  
LOGOPEDZI, mgr Paulina Stobnicka-Stolarska i mgr Magdalena Bednarczyk starały się podpowiedzieć: Jak poradzić 
sobie z mało aktywnym dzieckiem?  
Na warsztacie były prezentowane filmy i rozmawiało się o dzieciach, które mają trudności w karmieniu piersią. 
Trudności te nie zawsze maja charakter stricte laktacyjny. Zarówno matka i dziecko, wydają się być przygotowani do 
karmienia. Dowiedziałyśmy się, że bywają inne powody dla których, maluch słabo organizuje się do karmienia, 
leniwie ssie, zasypia, wypuszcza brodawkę lub nadmiernie denerwuje się i płacze. Uczestnicy wymieniali się 
doświadczeniami, a i tak wyszli z sali z uczuciem niedosytu, bo tego typu problemy – to temat rzeka. 
Sobota upłynęła całkowicie pod znakiem warsztatów. 
Dwie znane wszystkim, znakomite w swym fachu lekarki: Monika Żukowska-Rubik i Katarzyna Raczek –Pakuła 
przybliżył temat  nietypowych zmian na brodawkach piersiowych. 
W czasie warsztatu była okazja porozmawiać o rzadziej występujących zmianach, przypomnieć problemy te znane od 
lat, wspomnieć o nowych jednostkach, przedstawić kilka casusów, skupić się na zasadach leczenia zgodnych z bieżącą 
wiedzą. A więc objaw Raynaud, czop zapalny, łojotokowe zapalenie skóry i … niespodzianki.  
Była też okazja zobaczenia filmu: Mleko matki - postępowanie, wpływ mleka ludzkiego na rozwój przewodu 
pokarmowego potomstwa – dr Monika Słupecka 
No i całkowita nowość - Matki i specjaliści - Jak rozmawiać na skrzyżowaniu dróg, aby dojść do celu? – warsztat 
z przedstawicielkami głosu matek - Małgorzatą Jackowską, Agatą Aleksandrowicz, Izą Sztanderą, Izą Frankowską-
Olech. 
Tekst przygotowała Katarzyna Asztabska w oparciu o pełne sprawozdanie 
www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=26&lang=pl 
 

 
 
 
 

Dnia 18 czerwca w Warszawie z inicjatywy Fundacji RODZIĆ PO LUDZKU zawiązała się koalicja "Rodzę - Mam prawa" 
na rzecz egzekwowania praw kobiet w opiece okołoporodowej. Oczywiście nasze Towarzystwo przystąpiło do 
koalicji. Szczegóły przebiegu spotkania i galerię zdjęć można zobaczyć tutaj: www.rodzicpoludzku.pl/Aktualnosci 

 

http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=26&lang=pl
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Przygotowała: mgr Ewa Masełkowska, IBCLC, Poradnia Laktacyjna „Mleczna 
droga”, Poznań - nasz człowiek od współpracy z Elactą.  
 
30.03.2015 – korespondencja z prezeską Elacty Andreą Hemmelmayr w 
sprawie wysokości składek członków PTKiDL należących do ELACTY za 2014 i 
2015 rok. Sprawa wyjaśniona ostatecznie 31 marca. Płacimy 8 € za osobę. 

 
25.05.2015 – udział w Skype - meetingu z Andreą Hemmelmayr prezeską ELACTY i Moniką Jahnke – prezeską 
niemieckiego BDL u. Raport z tego spotkania w załączniku. Na spotkaniu omawianie były  sprawy dotyczące 
funkcjonowania stowarzyszeń konsultantek laktacyjnych IBCLC w Polsce oraz Niemczech a także  bieżące działania 
zarządu ELACTY – w tym przygotowania do przyszłorocznej konferencji w Atenach.  
 
31.05.2015 – odpowiedź na pismo Karin Tiktak – wiceprezeski ELACTY z 13 maja zawierające kwestionariusz pytań 
dotyczących egzaminu na IBCLC, kontaktów z IBLCE oraz sytuacją konsultantów IBCLC w danym kraju. Informacje 
były zbierane przez zarząd ELACTY w związku ze spotkaniem z nowo wybraną Radą Egzaminatorów IBLCE, które 
odbyło się na początku czerwca br. Po uzyskaniu takich kwestionariuszy również ze Stowarzyszeń z innych krajów 
nasze europejskie problemy i zażalenia zostały na spotkaniu przekazane nowej radzie IBLCE. Czekamy na 
ustosunkowanie się do nich!  
 
02.06.2015 – zredagowanie i wysłanie tekstu o PTKiDL wraz ze zdjęciami do najnowszego numeru e-magazynu 
ELACTY. Krótki tekst o tym kim jesteśmy, czym się zajmujemy i co ostatnio zorganizowałyśmy. Wszystkie zdjęcia 
pochodziły ze spotkania integracyjnego w Bielsku Białej. 

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

Przypominam o wpłacaniu składek członkowskich – 50 zł przynależność do PTKiDL, 100 zł – PTKiDL 
i ELACTA. 
Nr konta: BGŻ 27 2030 0045 1110 0000 0261 0180 

NASZE KONTAKTY Z ELACTĄ 

KONTAKT 

ZAPROSZENIA 

http://www.laktacja.org.pl/
mailto:biuro@laktacja.org.pl

