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Odciąganie pokarmu
Umiejętność odciągania przydaje się w różnych sytuacjach:
• Gdy matka planuje zostawić dziecko pod opieką innej osoby, 

np. z powodu okazjonalnego wyjścia czy powrotu do 
aktywności zawodowej.

• Gdy  ze względów medycznych przez jakiś czas nie może 
karmić dziecka swoim mlekiem, np. z powodu okresowego 
przyjmowania leków wykluczających karmienie piersią.

• Gdy dziecko wymaga hospitalizacji, a matka nie może być z 
nim przez całą dobę.

• Gdy dziecko słabo przybiera na wadze i wymaga dodatkowego 
dokarmiania, to w pierwszej kolejności należy podać dziecku 
odciągnięte mleko matki.



Metody odciągania pokarmu
•Odciąganie ręczne – choć wymaga na początku nieco 
cierpliwości, to umiejętność, której łatwo nauczyć się i która nie 
wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych
•Odciąganie laktatorem - w szpitalu mogłaś użyć elektrycznego 
laktatora, w domu możesz korzystać z wypożyczonego sprzętu 
lub kupić własny elektryczny lub ręczny odciągacz pokarmu.

Musisz mieć pewność że akcesoria, których używasz są dokładnie 
wyczyszczone i że Twoje ręce są dobrze umyte. Usiądź wygodnie i 
rozluźnij się. Myślenie o dziecku lub jego widok ułatwi wypływ 
pokarmu. 

Kilka wskazówek dotyczących odciagania



Odciągnięty pokarm można przechowywać w jednorazowych 
słoiczkach, pojemniczkach lub woreczkach do zamrażania mleka.

 Jeśli chcesz zamrozić odciągnięty pokarm, zostaw w pojemniczku 
trochę wolnego miejsca, bo zamrożony płyn zwiększy swoją 
objętość. 

. 

Przechowywanie pokarmu



Rozmrażanie szybkie: w łaźni wodnej w temp 37° 
 (napełnić wodą naczynie do wysokości ¾ butelki z mlekiem)
 lub w ciepłym  powietrzu ( zalecana)
Rozmrażanie wolne: po wyjęciu z zamrażarki pozostawić w 
komorze chłodziarki na ok 12 h

Kiedy mleko rozmrozi się, a tłuszcz oddzieli się, zmieszaj 
delikatnie mleko do uzyskania jednolitej konsystencji. 

Dla wcześniaków zaleca się podgrzanie pokarmu 
do temp 37° +/-2° C

Rozmrażanie  pokarmu



Przechowywanie pokarmu

Mleko 
świeże 
temp.
pokojowa
 18°-25° C

Mleko 
świeże
chłodziarka
4° C

Mleko 
świeże lub 
rozmrożone i 
podgrzane 
do temp 25°-
37° C

Mleko 
rozmrożone 
utrzymywane 
w 
temperaturze 
4° C

Mleko 
transport-
owane 
w temp 
4°°-15° C

Przechowy
wane w 
zamrażarce 
w temp
 - 20° C

4 h
Max 6-8 h

96 h Max do 4 h Do 24 h Max 
do 24 h

3-6miesięcy

źródło :Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III 
poziomu referencyjnego, red Ewa Helwich, Standardy Medyczne /Pediatria, 2014, T11, str  31-33



Karmienie piersią nie oznacza całkowitej rezygnacji z własnego życia. 
Możesz odciągnąć pokarm a Twoi bliscy będą mogli nakarmić dziecko, 
kiedy Ty będziesz potrzebowała czasu dla siebie. 
Na zdjęciu tata, który karmi dziecko odciągniętym  przez mamę 
pokarmem. 

Mlekiem mamy,  Michał Kosior



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



• 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. 

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

• Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i 
położniczych III poziomu referencyjnego, red Ewa Helwich, Standardy 
Medyczne /Pediatria ,2014, T11, 

• W prezentacji wykorzystano zdjęcia uczestników konkursu fotograficznego 
„Karmię piersią w Gdańsku”. Prace nadesłali: Anna Kortas i Michał Kosior.

Prezentację przygotowano w oparciu o:
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