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Zasady postępowania 

W tej części znajdziesz informacje o tym, jak postępować w 
pierwszych dniach i tygodniach po porodzie, by karmienie piersią 
powiodło się. Dowiesz się, czego możesz spodziewać się w 
pierwszych dniach, jak często karmić piersią, jak układać dziecko 
do karmienia, jak sprawdzić, czy dobrze je z piersi. 



Przystawiania do piersi trzeba się nauczyć

Karmienie piersią choć nazywane jest naturalnym karmieniem 
nie każdej matce wychodzi w naturalny sposób. Dla większości 
matek jest to czynność, której muszą się nauczyć.  
Niektóre kobiety z łatwością rozpoczynają karmienie piersią i 
utrzymują laktację bez żadnych problemów, jednak część kobiet 
podczas tej drogi może napotkać różne trudności.  
Może tak być, że karmienie piersią nie przebiega tak, jak to sobie 
wyobrażałaś. Niektóre matki potrzebują więcej czasu, by nauczyć 
się karmienia i nabrać wprawy. To tak, jak z nauką jazdy na 
rowerze – część dzieci wsiada pierwszy raz i od razu jedzie na 
wycieczkę, a niektóre muszą dłużej ćwiczyć, zanim będą w stanie 
samodzielnie pokonać dłuższą trasę.



Te pierwsze 2 godziny po porodzie są źródłem wyjątkowych 
wzruszeń.  Potem maluszek zwykle zapada w sen. 
Większość noworodków w pierwszej dobie po porodzie do 
karmienia budzi się rzadko, niektóre robią sobie nawet 10 godzin 
przerwy, by odzyskać siły. To jest czas dany przez naturę, by 
matka także miała szansę na zregenerowanie sił. 

Tuż po porodzie zdrowy 
noworodek ułożony nagi na  
brzuchu matki szybko 
uspakaja się i potrafi 
instynktownie odnaleźć pierś 
matki. W ciągu pierwszych 
kilkudziesięciu minut życia  
rozpoczyna ssać pierś. 

Mam apetyt na życie, Anna Machnicka  



Kolejne dni
Druga doba życia przynosi duże zmiany w zachowaniu dziecka  –
będzie budziło się bardzo często do karmienia, może spędzać 
dużo czasu przy piersi.  

To naturalne zachowanie czasem niepokoi matki, które martwią 
się, że mają „za mało mleka”. Warto przyjąć ze spokojem tę 
zmianę i zaufać własnemu organizmowi. Kolejne dni przyniosą 
zwiększoną produkcję pokarmu i wątpliwości miną.

Jednoznacznym dowodem na to, że laktacja przebiega 
prawidłowo jest  nawał pokarmu. Pojawia się zwykle w 3-4 dobie 
po porodzie. Piersi powiększają się, stają się cieplejsze,  
pełniejsze, cięższe. 



Kilka uwag na temat techniki karmienia

Od pierwszej doby istotne jest zwrócenie uwagi na to, czy 
pojawiają się jakiekolwiek dolegliwości podczas przystawiania 
dziecka do piersi.
Prawidłowo przystawione do piersi dziecko nie powoduje 
bolesności czy uszkodzenia brodawek. Jeżeli czujesz ból, to 
znaczy, że technika karmienia wymaga zmiany. Czasem wystarczy 
niewielka korekta  i dolegliwości ustępują. 

Technika karmienie piersią obejmuje trzy elementy: 
-pozycja matki
-ułożenia dziecka przy piersi 
-sposób,  w jaki dziecko uchwyciło pierś. 



Aby skutecznie karmić piersią trzeba mieć możliwość 
rozluźnienia się podczas karmienia i dlatego należy 
przestrzegać pewnych zasad.

Twoje plecy powinny być proste i mieć podparcie. Sprawdź, czy 
masz nogi stabilnie postawione na podłożu (możesz 
potrzebować stołeczka pod nogi)
Podparcia potrzebują także Twoje przedramiona i łokcie, byś 
nie musiała wkładać wysiłku w utrzymanie dziecka.



Dobrze jest zadbać o swój komfort podczas karmienia piersią – 
w tej pozycji spędzisz dużo czasu, przynamniej kilka godzin na 
dobę. W domu przygotuj sobie odpowiednie miejsce, czasem 
bardzo pomocne są dodatkowe akcesoria: poduszki, rogale do 
karmienia, etc.

Małgorzata Faściszewska   



Dziecko powinno być przystawiane 
tylko w ubranku, bez kocyka czy 
becika. 
Brzuszek dziecka powinien być 
zwrócony w stronę brzucha matki, a 
kręgosłup wyprostowany.
Jego uszko, ramię i biodro powinny 
się znajdować w jednej linii. 
Przed przystawieniem dziecko 
ułożone ma być  na takiej 
wysokości, by jego nosek znajdował 
się  na wprost brodawki

Uzupełnij podpis ,   



Kiedy Twoje dziecko jest dobrze 
przystawione do piersi, to:
- ma otwarte usta tak szeroko, 
jak wtedy, gdy ziewa
- jego broda  i nos opierają  się 
na piersi, a policzki nie zapadają 
się
- wargi są wywinięte na 
zewnątrz.

Odgłos łykania  jest ważnym potwierdzeniem, że dziecko dobrze 
je. Trzeba się uważnie wsłuchać, by ten dźwięk jest usłyszeć, bo 
maluszek  łyka cichutko.
Głośne dźwięki takie jak cmokanie, kląskanie są najczęściej 
spowodowane tym, że dziecko chwyciło pierś nieprawidłowo.

Mój pierwszy, Monika Gmurowska  



Zwróć uwagę na to, jak szeroko otwarta jest buzia dziecka na 
fotografii powyżej – taki sposób uchwycenia piersi nie powoduje 
dolegliwości bólowych u matki, a dziecko prawidłowo pobiera 
mleko z piersi. 

Mój cud, Natalia Gurin-Ostrowska  



Karmienie według potrzeb

Kluczem do budowania dobrej laktacji i zapobiegania wielu 
problemom jest karmienie dziecka według jego potrzeb i nie 
ograniczanie ilości karmień. Oznacza to oferowanie dziecku 
piersi tak często, jak tylko ono okazuje głód. 

W kolejnych dniach po porodzie ilość karmień na dobę  wynosi 
8-12, nocnych karmień jest przynajmniej jedno, dwa,  czasem 
więcej.



„Karmienie wg potrzeb” znaczy 
również, że to dziecko 
decyduje jak długo ma trwać 
jedno karmienie. Gdy nasyci 
swój głód, to samo wypuści 
pierś z buzi.  Błędem jest 
„odrywanie” dziecka od piersi.

Dzieci mogą różnić się pod względem czasu trwania jednego 
karmienia. Część potrzebuje kwadransa, część najada się w 
ciągu kilkudziesięciu minut. Niektóre jedzą szybko, inne jedzą 
wolno, „delektują się” i czasem wydaje się jakby mogły jeść 
przez cały czas. 

Chwila po karmieniu, Emilia Jaworska   



Jak ocenić, czy dziecko najada się?

Wiele kobiet martwi się, że nie wie, ile ich dziecko karmione 
piersią dostaje mleka. Obawa kobiety, że ma zbyt mało pokarmu 
jest najczęściej wymienianą przyczyną rezygnacji z karmienia 
piersią. Tymczasem rzeczywisty niedobór mleka występuje 
rzadko i bardzo mała liczba matek nie może wykarmić  dziecka 
piersią z powodów uzasadnionych medycznie.
Zdecydowana większość kobiet  jest w stanie wyprodukować 
odpowiednio dużo mleka dla swojego dziecka, potrzebuje 
jedynie pewności, że ilość pokarmu jest wystarczająca.
Przedstawiamy kilka prostych sposobów na sprawdzenie, czy 
dziecko się najada.



Wszystko jest dobrze, jeśli:

- Przystawiasz swoje dziecko do piersi tak często, jak tego chce, 
przynajmniej 8-12 razy  na dobę, w tym przynajmniej raz w 
nocy. 

- Podczas przystawienia do piersi słyszysz ciche łykanie.
- W ciągu doby maluch moczy przynajmniej 5-6 pampersów i 

oddaje 3-4 stolce o konsystencji musztardy.
- Dziecko jest aktywne, energiczne i przybiera na wadze. W 

ciągu pierwszych trzech miesięcy życia średnie przyrosty 
wynoszą przynajmniej 26 gramów na dobę.

Gdy Twoje dziecko skończy  6 tygodni częstotliwość oddawania 
stolców może się zmniejszyć  nawet do jednego stolca 
tygodniowo.



Często matki martwią się wagą dziecka, że ich dziecko nie rośnie 
tak jak oczekują, albo jest mniejsze w porównaniu z innymi 
dziećmi. Wszystkie dzieci różnią się. Część dzieci rośnie w stałym 
tempie, ale nie wszystkie. Waga i wykresy wysokości 
wykorzystane przez pediatrę czy położną środowiskowo-rodzinną 
zobrazują ogólną tendencję zdrowia Twojego dziecka. 
Dzieci karmione piersią mogą mieć inne wzory przyrostu wagi od 
dzieci karmionych sztucznie. 
Należy pamiętać, że przyrost wagi jest tylko jednym z 
wskaźników użytych, by ocenić dziecięce zdrowie. Oceniając 
wagę dziecka, warto patrzeć na wiele czynników, np. przebyta u 
dziecka infekcja, budowa ciała obojga rodziców, itp. 

Kilka słów o wadze dziecka:



Będą takie dni, gdy twoje dziecko będzie wyglądać na 
wybredniejsze i będzie chciało jeść częściej niż zwykle. Dawanie 
butelki nie jest dobrym rozwiązaniem w tym momencie. Jeśli 
wydaje Ci się, że Twoje dziecko zjadło całe mleko z jednej piersi i 
nadal jest głodne, przystaw je raz jeszcze, tym razem do drugiej 
piersi.
Umiejętność oceny przebiegu karmienia i jego skuteczności 
pozwali Tobie upewnić się, że karmienie przebiega prawidłowo.

Jeżeli masz nadal  wątpliwości lub pojawiły się problemy, z 
którymi nie możesz sobie poradzić zachęcamy do skorzystania z 
pomocy poradni laktacyjnej. 



Poradnia Laktacyjna działa w ramach pilotażowego Programu 
Zdrowotnego, Macierzyństwo krok po kroku, finansowanego ze 
środków Miasta Gdańsk.
Zakończenie projektu: grudzień 2017
Świadczymy bezpłatną pomoc dla osób zamieszkałych w 
Gdańsku lub płacących podatek PIT w Gdańsku.

W poradni pracują konsultanci laktacyjni z certyfikatami IBCLC* i 
CDL**. Udzielamy pomocy wyłącznie podczas wizyty matki i 
dziecka w poradni. Nie ma możliwości uzyskania porady 
telefonicznej. 
* IBCLC – Międzynarodowy Certyfikowany Doradca Laktacyjny
** CDL – Certyfikowany Doradca Laktacyjny

Poradnia Laktacyjna 
w Szpitalu św. Wojciecha



Kontakt

Poradnia mieści się w Gdańsku w Szpitalu św. Wojciecha 
al. Jana Pawła II 50, 
na parterze w przychodni przyszpitalnej  poradnia dziecka 
zdrowego (wejście przy bankomacie) -  gabinet 21 
i  jest czynna w dni powszednie od godz. 15.00

Obowiązuje rejestracja pod numerem telefonu: 

                        797 707 838
zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-16.00  



• wątpliwości dotyczące przebiegu karmienia - kontrola 
skuteczności karmienia piersią

• nawał, obrzęk, zastój, zapalenie piersi
• bolesność, uszkodzenia brodawek
• niedobór pokarmu, dziecko słabo przybierające na wadze
• trudności z przystawianiem dziecka do piersi
• relaktacja, laktacja indukowana
• kontynuacja karmienia piersią po powrocie do pracy
• odstawianie dziecka od piersi
• utrzymanie laktacji w sytuacji oddzielenia od dziecka
• trudności z przystawianiem dziecka do piersi

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych:



Do poradni należy przyjść z dzieckiem, porada trwa maks. 60 minut. 
Należy zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zameldowanie
     w  Gdańsku
• książeczkę zdrowia dziecka i kartę wypisową ze szpitala
• 2 tetrowe pieluszki
• sprzęt laktacyjny, którego używa matka (laktator, kapturki, SNS, itp.

Poradnia Laktacyjna - ważne informacje



• Karmienie piersią w teorii i praktyce (2012) (pred.) M. Nehring-Gugulska, M. 
Żukowska– Rubik, A. Pietkiewicz, Kraków: Medycyna Praktyczna. 

• Nehring-Gugulska, M., Żukowska-Rubik, M. (2006). Karmienie piersią. Podręcznik. 
KUKP Warszawa.

• Eidelman A., Schanler R.i in. (2012). Breastfeeding and the use of human milk. 
Section on Breastffeding, Pediatrics, 129, s. 827-41. 
polska wersja wraz z komentarzem dostępna na stronie 
kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/Stanowisko%20AAP.pdf

• Pietkiewicz A., Czynniki warunkujące przebieg karmienia piersią wśród mieszkanek 
Miasta Gdańska w 2011, niepublikowany raport z badań zrealizowany w ramach 
Programu Zdrowotnego „Karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka szkodliwych 
wpływów środowiska” sfinansowany w całości przez Miasto Gdańsk.

• W prezentacji wykorzystano zdjęcia uczestników konkursu fotograficznego „Karmię 
piersią w Gdańsku”. Prace nadesłali: Emilia Jaworska, Natalia Gurin-Ostrowska, 
Monika Gmurowska, Małgorzata Faściszewska, Marta Pęksa, Anna Machnicka

Prezentację przygotowano w oparciu o:
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