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Każda kobieta sama podejmuje decyzję o 
sposobie żywienia dziecka. 

Zadaniem pracowników ochrony zdrowia jest 
udzielanie potwierdzonych naukowo 
informacji o korzyściach karmienia piersią i 
zasadach postępowania podczas laktacji. 

Mamy także obowiązek szanować podjętą 
przez matkę decyzję i udzielać jej pomocy bez 
względu na to, jakiego wyboru dokona.

Zanim zdecydujesz, czy karmić piersią…



Potwierdzonych naukowo dobrodziejstw 
płynących  z naturalnego karmienia jest 
bardzo dużo. Przedstawiamy najważniejsze 
fakty o karmieniu piersią z nadzieją, że 
przytoczone dane okażą się pomocne.

Pewnie wiele matek do tej listy zalet może 
dodać własne unikatowe korzyści z karmienia 
piersią swojego dziecka.

Zanim zdecydujesz, czy karmić piersią…



Wartość mleka matki dla dziecka

Skład pokarmu zmienia się i  odpowiednio 
dostosowuje do potrzeb dziecka w zależności od 
jego wieku, stanu zdrowia czy pory dnia. 

Przez pierwsze pół roku życia mleko matki całkowicie 
zaspakaja potrzebę jedzenia i picia u niemowlęcia. 
Nie trzeba podawać dziecku wody albo herbatki – 
wystarczy przystawiać je do piersi przynajmniej 8 
razy na dobę, także w nocy.



Wartość mleka matki dla dziecka

Pokarm matki wspomaga odporność dziecka – dzieci 
karmione piersią lżej i rzadziej chorują. 

Badania naukowców pokazują, że  podczas 
karmienia piersią u niemowląt rzadziej występują 
m.in. biegunki, zapalenia ucha, zakażenia dróg 
moczowych i dróg oddechowych, bakteryjne 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zespół 
nagłego zgonu niemowląt.



Wartość mleka matki dla dziecka

Odpowiednio długie karmienie piersią 
przynosi także korzyści zdrowotne, które 
trwają długi czas po zakończeniu laktacji.

Oto przykład: osoby, które były karmione 
piersią jako niemowlęta, w późniejszym wieku 
rzadziej chorują  na cukrzycę i niektóre 
rodzaje nowotworów, rzadziej także cierpią z 
powodu astmy czy otyłości.



Zdrowie psychiczne dziecka

Przystawianie do piersi jest okazją do czułego i 
jednocześnie intensywnego kontaktu 
fizycznego matki i dziecka. W ten naturalny 
sposób wzmacniana jest więź, która jest 
niezbędna do prawidłowego rozwoju 
emocjonalnego dziecka. 

Hormony wydzielane podczas laktacji przez 
organizm matki zmniejszają poziom stresu 
oraz zwiększają wrażliwość na sygnały ze 
strony dziecka. 



Zdrowie psychiczne dziecka

Karmienie naturalne jest elementem 
wspierającym prawidłowy rozwój poznawczy 
dziecka. 
Wyniki szeregu badań pokazują, że dzieci 
karmione matczynym pokarmem nieco lepiej 
rozwijają się poznawczo,  na przykład mają 
wyższy iloraz inteligencji, niż dzieci karmione 
sztucznie.



Laktacja a zdrowie matki 

Karmienie piersią ma pozytywny wpływ na 
zdrowie matki. Kobiety, które przystawiają 
dziecko do piersi krócej krwawią po porodzie i 
szybciej wracają do formy sprzed ciąży. 

Odpowiednio długie karmienie piersią 
zmniejsza między innymi ryzyko 
występowania w późniejszym okresie raka 
piersi i raka jajnika oraz osteoporozy. 



Oszczędności 

Karmienie piersią nie wymaga nakładów 
związanych z zakupem mieszanki dla niemowląt czy 
akcesoriów do żywienia sztucznego. Zmniejszają się 
także ewentualne koszty leczenia dziecka - choroby 
pojawiają się rzadziej i krócej trwają.

Rezultaty badań  przeprowadzonych wśród prawie 
500 matek niemowląt w Gdańsku w 2011 roku 
pokazują, że dzieci karmione matczynym  
pokarmem rzadziej wymagają wizyt lekarskich, niż 
dzieci karmione sztucznie. Dodatkowo rodzice 
dzieci karmionych mieszanką wydają więcej 
pieniędzy na leczenie dziecka, niż rodzice dzieci 
karmionych naturalnie. 



Karmienie piersią a ekologia

Wybór karmienia piersią jest także decyzją 
proekologiczną – oszczędzamy  zasoby 
spożywcze, paliwo i energię, która jest 
niezbędna do wyprodukowania mieszanek. 
Nie ma odpadów ani substancji chemicznych, 
które mogłyby szkodzić naszemu środowisku. 



Mleko matki daje dziecku dobry start: zwiększa się jego 
odporność, a rozwój psychofizyczny przebiega optymalnie. 
Decyzja o żywieniu naturalnym jest też ważna z perspektywy 
profilaktyki: karmienie piersią zmniejsza ryzyko występowania 
niektórych chorób cywilizacyjnych zarówno u dziecka, jak i u 
matki. 

Jest to rozwiązanie zdrowe dla niemowlęcia i jego matki, 
ekologiczne oraz bardziej ekonomiczne. 

Życzymy każdej matce odpowiedniego wsparcia ze strony 
najbliższych oraz profesjonalnej pomocy laktacyjnej na każdym 
etapie opieki okołoporodowej.

Na koniec…



Poradnia Laktacyjna działa w ramach pilotażowego Programu 
Zdrowotnego, Macierzyństwo krok po kroku, finansowanego ze 
środków Miasta Gdańsk. 
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
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Zakończenie projektu: grudzień 2017
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* IBCLC – Międzynarodowy Certyfikowany Doradca Laktacyjny
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Poradnia Laktacyjna 
w Szpitalu św. Wojciecha



• 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



Kontakt

Poradnia mieści się w Gdańsku w Szpitalu św. Wojciecha 
al. Jana Pawła II 50, 
na parterze w poradni dziecięcej -  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  



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

• 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 zdjęcie Katarzyny Dobosz uczestnika 
konkursu fotograficznego „Karmię piersią w Gdańsku”.

Prezentację przygotowano w oparciu o:
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