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18 października 2014, Warszawa 
 

II Konferencja Bliskości 

…Zapraszamy entuzjastów, psychologów, pediatrów, specjalistów od żywienia i opieki nad dziećmi, 
doradców laktacyjnych, doule, instruktorów noszenia, liderów klubów rodzica i klubików dziecięcych oraz 
wszystkich tych, którym temat rodzicielstwa bliskości jest po prostu bliski… 

www.konferencjabliskosci.pl 

 

18 października 2014, Poznań 
 
Konferencja FOOD FORU 

Przed nami najpiękniejszy czas w roku… Święta Bożego Narodzenia. Nie rozpieszcza nas 
pogoda, która bardziej przypomina jesienne, a może nawet wiosenne dni, cóż - taki mamy klimat. 
Wierzę, że każdy z nas potrafi, mimo tych niesprzyjających okoliczności przyrody, wyczarować dla 
swoich bliskich w swoim domu ten niepowtarzalny nastrój.  
A więc kolejny rok pracy przed nami i kolejny za nami. 
 
W 2014 roku braliśmy udział w następujących imprezach: 

 kwiecień – goście Międzynarodowego Kongresu Elacty w Kopenhadze  
 kwiecień – goście Konferencji Stowarzyszenia „Dobrze urodzeni”  
 maj – partnerzy VII Zjazdu Centrum Nauki o Laktacji  
 maj – Walne Zebranie Towarzystwa 
 lipiec – X egzamin dla IBCLC  
 grudzień – II Ogólnopolska Konferencja PTKiDL 
 grudzień – udział Prezes Towarzystwa w debacie sejmowej "Nasze dzieci mogą być 

prawidłowo żywione. Od poczęcia do 3 roku życia" 
 Towarzystwo zrzesza 104 osoby. 

 
Serdecznie dziękuję za wolontariacką pracę dla Towarzystwa. Za przygotowanie naszych spotkań, 

dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, za prezentacje, materiały nadesłane do Biuletynów oraz na 
stronę internetową. Zapraszam do dalszej współpracy! 
 

Z ciepłymi pozdrowieniami- Katarzyna Asztabska, sekretarz PTKiDL 
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Napisała: Joanna Piątkowska, IBCLC, Warszawa 

Muszę koniecznie skomentować artykuł, który ukazał się w Medycynie Praktycznej Pediatrii 

Nr 6 (96) listopad-grudzień 2014. Tytuł jego brzmi:. Zasady żywienia zdrowych niemowląt. 

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. 

Autorami tych zaleceń jest dziewięciu profesorów medycyny i cztery osoby z tytułem 

doktora (w tym dwoje nie-medyków, ale specjalistów od żywienia). Wśród nich nie było 

specjalisty od laktacji i karmienia piersią. To zaowocowało nonsensami zawartymi w tabeli 

4. Schemat żywienia dzieci w 1. roku życia.  

Mimo, że autorzy powołują się na dokumenty, badania naukowe, przywołują rekomendacje 

WHO, AAP i stwierdzają, że należy karmić wyłącznie piersią przez pierwsze sześć miesięcy 

życia dziecka (wyjąwszy przypadki szczególne), w tabeli tej umieszczają taką liczbę 

zalecanych posiłków, która szybko zadziała przeciw karmieniu piersią. Te zalecane liczby 

posiłków, tak z piersi jak i z mieszanek, to: w pierwszym miesiącu życia – 7; w drugim-

czwartym – 6; piątym – szóstym – 4. Nie musimy chyba pytać skąd się wzięły ekspertom te 

liczby? One są przepisane z opakowań mieszanek!  

Autorzy zapowiadają wydanie dokumentu na temat karmienia piersią. Tylko. Tu mam dwie 

refleksje: 1. Czy skład autorski pozostanie bez zmian? 2. Ile osób, podpierając się tymi 

zaleceniami, będzie skutecznie niszczyć karmienie piersią? Wszak są one stworzone przez 

ekspertów! 

Największy problem polega na tym, że w ramach kształcenia na Wydziałach Lekarskich nie 

ma żadnych treści dotyczących karmienia piersią. To potwierdzają wszyscy pytani o to 

przeze mnie lekarze.  Dopóki to się nie zmieni nie mamy na co liczyć.   

       

 

 

Przygotowała: Beata Sztyber, CDL, Warszawa 

 
II Ogólnopolska Konferencja Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych 
 

W dniach 12 – 13 grudnia W Warszawie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Polskiego 
Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych pod hasłem „Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią . 
10 lat i co dalej?” Wydarzenie miało miejsce w murach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Było to 

 WYDARZENIA 

 KOMENTARZE 
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swego rodzaju podsumowanie dziesięcioletniego okresu działalności wykształconych i certyfikowanych 
specjalistów ds. laktacji: IBCLC i CDL.  
Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych oraz 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, partnerem było Centrum Nauki o Laktacji.  
Otwierając konferencję Beata Sztyber i Monika Żukowska-Rubik  przywitały zgromadzonych gości 
i przypomniały historię ruchu laktacyjnego. Wymieniając jego współtwórców i patronów, wspomniały 
o ogromnym dorobku specjalistów ds. laktacji, którzy promują karmienie piersią w swoich miejscach pracy, 
karmią wcześniaki mlekiem matki, publikują i prowadzą badania naukowe, szkolą personel medyczny, 
a przede wszystkim wykonują pracę u podstaw – pomagają matce i dziecku. Szczególne podziękowania 
skierowano do Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Ewy Dmoch –Gajzlerskiej, która mocno  
wspiera działalność całego ruchu. Podkreślono także ogromną pozytywną rolę Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, dzięki któremu mogły powstać liczne, prezentowane na konferencji badania. 
Przypomniano również, że program  „Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią” jest realizowany od 2012 
roku pod patronatem Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotra Małkowskiego. Jako pierwszy głos 
zabrał krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa - prof. Stanisław Radowicki  odnosząc się 
do zmian w systemie opieki okołoporodowej, która jest obecnie bardziej przyjazna matce i dziecku.        
 

Podczas dwóch dni konferencji odbyły się trzy sesje plenarne i warsztaty. Po pierwszym dniu pracy 
umysłowej dla odprężenia pokazano film o wizytówce Warszawy powojennej pt.  „ Pałac” w reżyserii 
Tomasza Wolskiego. Kontynuacją tego wątku była wycieczka do Pałacu Kultury i Nauki następnego dnia. 
Wieczór uczestniczki spędziły na uroczystej kolacji uświetnionej występami chóru o wdzięcznej nazwie  
„Rozśpiewania Warszawskie”. W ramach niespodzianki odbyła się debiutancka wystawa Agaty Kobiereckiej, 
na której pokazano torebki zabytkowe i współczesne.  Konferencję zwieńczyła bardzo interesująca i gorąca 
dyskusja gości okrągłego stołu i uczestników, po której przedstawiono wyniki konkursu w ramach sesji 
plakatowej.  
Nagrodzono autorów plakatów: 
Piątkowska J.: „Niedożywienie dzieci karmionych piersią”. 
Słodkowska Z., Wesołowska A., Wilińska M: The Influence of Mother’s Cooperation with the human Milk 
Bank on Their Decision about Breastmilk Feeding” 
Walewska D., Bączek G.: „Zalecenia żywieniowe dla kobiet w okresie laktacji”.  
Wyróżniono także autorów plakatu:  
Drozdalska W., Sierzan M., Prachnio K., Wiśniewska M., Mrożek A.: „Mamo zapewnij mi zdrowy start”. 

 
 
 
DEBATA SEJMOWA 
 
Panią prof. Barbarę Królak-Olejnik, jako Prezesa Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców 
Laktacyjnych, zaproszono do debaty w Sejmie RP "Nasze dzieci mogą być prawidłowo żywione. Od 
poczęcia do 3 roku życia", zorganizowanej przez Zespół ds. Przeciwdziałania Otyłości Sejmu RP oraz 
Podkomisję ds. Zdrowia Publicznego. 
Pani Prezes wygłosiła wykład pt.: "Karmienie piersią a rozwój dziecka”, jako wprowadzenie do II 
modułu debaty, pt.: "Karmienie piersią, jako optymalny model żywienia niemowląt" oraz wzięła 
udział w dyskusji ekspertów. 
Spotkanie odbyło się 18 grudnia o 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Na konferencję Zespół 
zaprosił: pediatrów, ginekologów, ekspertów, matki (w sumie ok. 300 osób) 
Zakres tematyczny: diagnoza sytuacji obecnej, podsumowanie dotychczasowych działań oraz 
wyzwań w zakresie: 
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 żywienie kobiet w ciąży oraz edukacji prozdrowotnej prowadzonej w tym okresie, 
 karmienie piersią, 
 żywienie dzieci w wieku od 0 - 3 lat. 

Partnerami spotkania byli: Stowarzyszenie "Zdrowe Pokolenia" i Polska Federacja Producentów 
Żywności. 
 

Zobacz to na własne oczy: 
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=2B85597AEBF187CEC1257D94003C9AAD 

 
 

Program: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=WYDARZENIAZESP&Zesp=276 
 
 
 

 

   

 

 
 

http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015.html 
 
 
 

 
 

 
Kolejny numer Kwartalnika Laktacyjnego – fantastyczny! 
www.facebook.com/KwartalnikLaktacyjny 
 
 
A to piosenka o karmieniu „NIECH PŁYNIE” 
www.youtube.com/watch?v=-4E5PmlmMZw 
 
 
 
 
 
 

 RZUĆ OKIEM I… UCHEM… 

ZAPROSZENIA 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=WYDARZENIAZESP&Zesp=276
http://www.facebook.com/KwartalnikLaktacyjny
http://www.youtube.com/watch?v=-4E5PmlmMZw
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Wyszperała: Joanna Żołnowska, CDL, Kartuzy  

 
DOULA ZAMIAST CESARKI 20.10.2014  
Renata Kołton, Jakub Grzymek  
 
OBECNOŚĆ DOULI PRZY PORODZIE WCIĄŻ JEST RZADKOŚCIĄ. TYMCZASEM DOWIEDZIONO, ŻE JEJ 
UCZESTNICTWO PRZYNOSI NAWET WIĘCEJ KORZYŚCI NIŻ OBECNOŚĆ PARTNERA.  
 
W Polsce 15 lat temu liczba porodów przez cięcie cesarskie była dwa razy niższa niż obecnie 
i wynosiła ok. 18%. Teraz sięga nawet 37%. W Europie są kraje, w których odsetek ten jest jeszcze 
wyższy – dochodzi do 43%. Polska jednak ciągle pozostaje w czołówce.  
 
Co jakiś czas w prasie kobiecej i Internecie pojawiają się opisy cięć cesarskich wykonanych 
u znanych kobiet. Celebrytki gloryfikują taki sposób zakończenia ciąży, wpływając na oczekiwania 
pacjentek. Nie bez znaczenia pozostają także mnożące się zarzuty - w przypadku zgonu dziecka w 
trakcie porodu lub innych komplikacji - o niewykonanie przez lekarza cięcia cesarskiego „na 
żądanie" i zwyczajny lęk przyszłych matek przed nieznanym. I tak rodzące boją się naturalnego 
porodu, a lekarze znajdują się pod presją.  
 
SZKODLIWA MODA 
- W Polsce powstała swoista „moda na cięcie cesarskie - komentował w WYWIADZIE [3] dla mp.pl 
prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Jak 
podkreślił, jego zespół oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) pozostają zgodni – cięcie 
cesarskie pozostaje operacją chirurgiczną, która ma ratować zdrowie lub życie matki i jej dziecka.  
Lista „wad" cięcia cesarskiego jest długa. Zabieg może skutkować pojawieniem się powikłań 
gojenia się rany czy zrostów w jamie brzusznej matki. Kolejne doniesienia naukowe wskazują, że 
wpływa negatywnie na prawidłowy rozwój somatyczny i umysłowy dziecka. Może także być 
przyczyną większej zapadalności na niektóre choroby w wieku dojrzałym.  
 
- W Niemczech wskazaniem do ukończenia ciąży cięciem cesarskim jest „tokofobia", strach przed 
porodem. W polskich rekomendacjach wskazanie to nie istnieje - tłumaczył profesor. Jednak część 
Polek, obawiając się porodu, niezależnie od zaleceń medycznych dąży do rozwiązania przez 
„cesarkę".  
 
- Rzeczą niezmiernie pożyteczną byłoby włączenie się mediów do szerokiego nagłośnienia 
negatywnych następstw wykonania cięcia cesarskiego - mówił prof. Radowicki. Zdaniem 
konsultanta może to znacząco ograniczyć liczbę wykonywanych cięć. Warto zastanowić się 
również, co zrobić, aby kobiety mniej bały się porodu.  
 
ZE „SŁUŻĄCĄ” NA PORODÓWKĘ 
Pojęcie „_douli_" w starożytnym języku greckim oznacza „służącą". Współcześnie w ten sposób 
określa się kobietę doświadczoną w macierzyństwie i przeszkoloną w zakresie udzielania wsparcia 
w trakcie porodu, ale niekoniecznie spokrewnioną czy blisko zaprzyjaźnioną z ciężarną. Od 2011 
roku działa stowarzyszenie DOULA W POLSCE [4].  

CIEKAWOSTKI WYSZPERANE 
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- W tej chwili stowarzyszenie ma 140 członkiń po szkoleniu podstawowym. Około połowa z nich 
jest na etapie stażu. W samej Warszawie pracuje kilkadziesiąt - powiedziała „Wprost" stojąca na 
czele stowarzyszenia Małgorzata Borecka.  
Pomoc douli na ogół nie ogranicza się do samego porodu. Przyszła matka poznaje ją wcześniej, 
a w okresie okołoporodowym doula pozostaje do jej dyspozycji 24 h na dobę. Ustala z ciężarną, czy 
w momencie rozpoczęcia porodu ma przyjechać do domu rodzącej, czy spotkają się w szpitalu. 
Jeśli również po porodzie kobieta potrzebuje wsparcia, umawiają się na kolejne spotkania. Doule 
pomagają wtedy w opiece nad noworodkiem.  
 
LEPSZA OD PARTNERA? 
Jak pisaliśmy w artykule „_ZNAJOMOŚĆ NA CZAS PORODU_” [7], wyniki badań przeprowadzonych 
w różnych częściach świata potwierdzają korzystny wpływ obecności douli na wskaźniki opieki 
okołoporodowej. Wykazano, że „poród w warunkach szpitalnych stał się dla wielu kobiet 
wydarzeniem przeżywanym w izolacji emocjonalnej. Wprowadzenie na salę porodową ojców 
rodzących się dzieci (...) nieco poprawiło sytuację, niestety na długi czas zaniechano praktyki 
silnego społecznego wspierania rodzącej przez inną doświadczoną kobietę".  
 
Dowiedziono (patrz: _„Położnicze i poporodowe korzyści stałej opieki niemedycznej podczas 
porodu", Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo 1/2001; „Postępowanie w trakcie 
porodu – zalecenia oparte na aktualnych i wiarygodnych publikacjach", Medycyna Praktyczna -
Ginekologia i Położnictwo 3/2009_), że obecność douli nie tylko skraca czas porodu i zmniejsza 
ryzyko porodu zabiegowego czy cięcia cesarskiego, ale również sprawia, że rodząca lepiej radzi 
sobie ze skurczami i ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe.  
 
Wsparcie douli uznano za jedną z najskuteczniejszych interwencji, korzystniejszą dla przebiegu 
porodu niż obecność partnera. Uczestnictwo męża w porodzie ograniczało stosowanie leków 
przeciwbólowych, nie stwierdzono jednak, by miało wpływ na zmniejszenie częstości 
wykonywanych cięć cesarskich, czasu trwania porodu, stosowania kleszczy, znieczulenia 
nadoponowego czy oksytocyny.  
 
Zresztą mężczyźni nie zawsze wyrażają chęć bycia przy rodzącej żonie, choć stało się to dość 
powszechne. - Zdarza się, że partner jest obecny przy porodzie wbrew swojej woli, że ulega 
naciskom kobiety - powiedziała nam niedawno lek. Marta Żabińska, ginekolog z 20-letnim stażem 
(czytaj WIĘCEJ [7]). - Nawet najbardziej odpowiedzialny i zaangażowany w przeżywanie ciąży mąż 
ma przecież prawo do chwili słabości, gdy nadejdzie czas porodu - tłumaczyła w „Rzeczpospolitej" 
psycholog Anna Kędzierska. - Opłacona doula już tego prawa nie ma.  
 
To nie koniec listy „cudownych" właściwości doul. Badania naukowców z Chicago wykazały, że 
matki, którym towarzyszyły doule, częściej (o 14%) karmią piersią, chętniej deklarują, że chcą to 
czynić dłużej niż przez 6 tygodni i są mniej skłonne, by wprowadzać stały pokarm do diety dzieci 
wcześniej, niż jest to zalecane (czytaj WIĘCEJ [9]).  
 
KROK W DOBRĄ STRONĘ 
Profesja douli jest jednak nadal mało popularna wśród rodzących, a wiele osób podchodzi do nich 
z dystansem. - Być może niektórzy lekarze są nawet nastawieni negatywnie - powiedziała 
lek. Marta Żabińska.  
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- Początkowo rzeczywiście sceptycznie przyglądaliśmy się tej profesji. Położne obawiały się, że 
doule będą ingerować w kwestie medyczne - wspominała niedawno w „Rzeczpospolitej" Agnieszka 
Gibalska-Dembek z warszawskiego szpitala położniczego św. Zofii. Powoli jednak podejście się 
zmienia. Jak przyznała lek. Marta Żabińska, „obecność osoby przyjaznej, z którą ciężarna dobrze się 
czuje, korzystnie wpływa na współpracę przy porodzie".  
I choć doule nadal rzadko pojawiają się na polskich porodówkach, należy - jak SUGERUJĄ [9] 
badacze z University of Chicago – wspierać pracę tzw. społecznych doul. Może więc czas zacząć 
kreować „modę na doule". 3 [10]  
 
Zobacz także: 
JAK DOULE WPŁYWAJĄ NA MATKĘ I DZIECKO? Młode matki, którym przy porodzie towarzyszyła 
opiekująca się nimi kobieta, chętniej karmią piersią i nawiązują lepsze relacje ze swoimi dziećmi. 
Do takich wniosków doszli badacze z University of Chicago. [9]  
 
SZKODLIWA MODA NA CIĘCIE Cięcie cesarskie jest operacją chirurgiczną prowadzącą do otwarcia 
jamy brzusznej - ze wszystkimi negatywnymi następstwami. Tymczasem w Polsce powstała swoista 
"moda na cięcie cesarskie". Dziennikarze mają w tym swój udział - mówi prof. Stanisław Radowicki. 
[3]  
 
ZNAJOMOŚĆ NA CZAS PORODUPersonel medyczny powinien zachęcać rodzące do korzystania ze 
wsparcia bliskiej osoby. Kobiety do porodu przyjeżdżają zatem z mężami, ale niekiedy - z doulami. 
W Polsce to zjawisko jest wciąż nowe. Badania wskazują, że taka współpraca jest korzystna, lecz na 
czym dokładnie polega? [7]  
 
Links: 
[1] http://www.mp.pl/ginekologia/ 
[2] http://www.mp.pl/ginekologia/publicystyka.html 
[3] http://www.mp.pl/ginekologia/wywiady/show.html?id=101404 
[4] http://www.doula.org.pl/ 
[5] http://www.flickr.com/photos/eyeliam/7167903447/in/photostream/ 
[6] https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 
[7] http://www.mp.pl/ginekologia/aktualnosci/show.html?id=99528 
[8] http://www.flickr.com/photos/koadmunkee/5504527538 
[9] http://www.mp.pl/ginekologia/przeglad-badan/show.html?id=101726 
[10] http://www.mp.pl/ginekologia/publicystyka/show.html?id=108968 
[11] http://www.mp.pl/ginekologia/user/login.html?url=http://www.mp.pl/ginekologia/ 
publicystyka/show.html?id=108968%23komentarze 
 

 
 

 
 

Wyszperała: Joanna Piątkowska, IBCLC, Warszawa 

 

Pokarm matki wspomaga rozwój poznawczy  wcześniaka 
 Prof. Dawid Adamkin z Uniwersytetu w Louisville przedstawił rezultaty badań, z których 
wynika, że spożywanie 100 ml pokarmu matki / kobiecego na kg mc./dobę przez dzieci z VLBW 
daje ocenę ich rozwoju o 5 punktów wyższą w skali MDI (mental development index) w 
porównaniu z dziećmi karmionymi sztucznie. Ponieważ różnica w IQ dzieci urodzonych 
przedwcześnie (VLBW) a dzieci urodzonych w terminie porodu wynosi również 5 punktów na 
niekorzyść tych pierwszych – pokarm matki jest szansą na wyrównanie tych różnic.  

http://www.mp.pl/ginekologia/user/login.html?url=http://www.mp.pl/ginekologia/
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Profesor, w zgodzie z wytycznymi AAP z 2012r., zaleca dla noworodków z VLBW wzbogacanie 
pokarmu matki / kobiecego „wzmacniaczami”, najlepiej produktami powstałymi z pokarmu 
naturalnego (human HMF). 
 

 
Laktoferyna „po nowemu” 
 Profesor Michael Sherman na spotkaniu naukowym w Waszyngtonie przedstawił badania 
dotyczące stosowania rekombinowanej ludzkiej laktoferyny u noworodków z masą urodzeniową 
<1000 g. Dzięki temu białku rzadziej występuje u nich późna sepsa i łagodniej przebiega NEC. 
Obecnie stosowany w badaniach klinicznych preparat zawiera laktoferynę wołową. 
 W Klinice Neonatologii CM UJ od 2013 roku wszystkim noworodkom z masą ciała  <1250 g podaje 
się w pierwszych godzinach życia sondą do żołądka laktoferynę wołową. Takie leczenie otrzymało 
124 dzieci, wśród nich rozpoznano tylko 2 przypadki NEC (1,6%) 
• Największe stężenie laktoferyna osiąga w siarze, 7g/l. W dojrzałym mleku jej poziom 
wynosi 1g/l. Podczas pasteryzacji i mrożenia straty laktoferyny przekraczają 65%. 
• W osoczu zdrowego człowieka stężenie laktoferyny wynosi 0,4mg/l, w czasie infekcji 
może zwiększyć się do 5 000 razy! 
• U matki wcześniaka stężenie laktoferyny jest mniejsze niż u matki dziecka donoszonego.  
• Laktoferyna może zmniejszyć ryzyko porodu przedwczesnego poprzez działanie 
przeciwzapalne i normalizujące florę bakteryjną dróg rodnych. 
• Do niedawna przeciwbakteryjne działanie laktoferyny wiązano z jej zdolnością wiązania 
żelaza, tym samym pozbawiania bakterie niezbędnego do życia pierwiastka. 
Okazało się, że ludzka laktoferyna jest związana z żelazem w <10% i niektóre bakterie potrafią 
korzystać z tego źródła. Działanie laktoferyny polega przede wszystkim na uszkadzaniu błon 
komórkowych bakterii i grzybów. Laktoferyna hamuje też przyłączanie się bakterii i wirusów do 
receptorów komórek gospodarza, przez które wnikają patogeny, unieczynnia białka decydujące 
o zjadliwości drobnoustrojów i hamuje reakcję zapalną powstającą w wyniku połączenia się 
endotoksyny bakteryjnej z receptorem TLR4. 
 

 
Wyciskanie sznura pępowinowego - milking 
 Jest to procedura polegająca na zaciśnięciu sznura pępowinowego klemem w odległości 
około 25 cm od pępka, po upływie około 30 sekund od urodzenia się dziecka, następnie uciśnięcie 
sznura palcami i 3-krotnym przesuwaniu palców od zacisku do pępka, w tempie 10 cm/sekundę. 
Autorzy badania (Upadhyay, Gothwal, Parihar) stwierdzili wyższe ciśnienie tętnicze w pierwszych 
48 godzinach u tych noworodków (jak wiadomo spadki ciśnienia w pierwszych godzinach po 
urodzeniu są czynnikiem ryzyka krwawienia dokomorowego). Poza tym stwierdzono wyraźnie 
wyższe stężenie hemoglobiny w 6. tygodniu życia tych dzieci. 
 
Źródło: Lauterbach R.: Postępy w neonatologii w 2013 roku, w: Medycyna Praktyczna. Pediatria 5 (95) 2014 wrzesień – 
październik 
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ŻYCZY ZARZĄD PTKiDL 

    Barbara                                 Monika                        Katarzyna                          Kinga 

Królak-Olejnik               Żukowska – Rubik              Asztabska                         Osuch 

 
 

 
 
 
 
 
 
POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH  
www.laktacja.org.pl 
 
44-100 Gliwice 
ul. Matejki 14/3a 
e-mail: biuro@laktacja.org.pl  
Fax: (32) 331 67 25  
 
NUMER KONTA: 

BGŻ 27 2030 0045 1110 0000 0261 0180 
 

KONTAKT 

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

