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1. Personel naszego Szpitala, opiekujący się matkami i ich dziećmi, jest przeszkolony w 
realizowaniu wszystkich zasad sprzyjających karmieniu piersią i wyraża pozytywne 
nastawienie do karmienia piersią. 

2. Pracując zgodnie z aktualną wiedzą, personel POZ i Oddziału Patologii Ciąży przygotowuje 
kobiety do karmienia piersią, przedstawia korzyści płynące z karmienia naturalnego i uczy 
prawidłowego postępowania podczas karmienia sprzyjającego utrzymaniu laktacji na 
poziomie dostosowanym do potrzeb dziecka. 

3. Zachęca się kobiety oczekujące narodzin dziecka, wraz z osobami towarzyszącymi, do 
uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia, udostępnia ulotki, broszury, poleca literaturę na 
temat karmienia piersią i opieki nad dzieckiem. 

4. Personel przez pozytywne nastawienie do porodu naturalnego i karmienia piersią oraz 
zapewnienie obecności bliskiej osoby tworzy matce komfort fizyczny i psychiczny w czasie 
porodu. 

5. Po narodzinach zapewnia się bezpośredni kontakt matki i dziecka „ciało do ciała”. Gdy dziecko 
wykazuje gotowość do karmienia przystawia się je do piersi przy aktywnej pomocy 
pielęgniarki/położnej. Po porodzie zabiegowym noworodek po „przywitaniu się” z matką 
przebywa w łóżeczku znajdującym się w zasięgu ręki matki. Po porodzie przez cięcie cesarskie 
zapewnia się bliski kontakt „ciało do ciała”, gdy matka może w tym aktywnie uczestniczyć. 

6. Na oddziale położniczo – neonatologicznym zorganizowanym w systemie „matka z dzieckiem” 
personel stwarza warunki sprzyjające rozpoczęciu i kontynuowaniu wyłącznego karmienia 
piersią, przestrzega zasad prawidłowej pozycji i sposobu karmienia. W przypadku dzieci 
przedwcześnie urodzonych i chorych umożliwia utrzymanie laktacji poprzez angażowanie 
matki do opieki nad dzieckiem oraz wczesne inicjowanie odciągania pokarmu. 

7. Personel oddziału codziennie, przy każdej okazji, rozmawia z matkami zachęcając i 
przedstawiając korzyści płynące z karmienia piersią, zarówno dla dziecka jak i dla matki. 

8. Personel oddziału nie stosuje żadnych ograniczeń, co do czasu trwania karmień. Zaleca częste 
karmienia wg potrzeb dziecka i wg potrzeb matki, w dzień i w nocy. 

9. Dokarmianie, tylko na zlecenie lekarza, prowadzone jest przy pomocy technik 
niezaburzających funkcji ssania piersi (kieliszek, strzykawka, łyżeczka). 

10. Personel zapewnia wsparcie oraz szkolenie w zakresie żywienia noworodków i niemowląt dla 
kobiet HIV – pozytywnych. Informuje na temat ryzyka i korzyści różnych opcji żywienia 
opierając się na aktualnej wiedzy. 

11. Personel nie prowadzi marketingu sztucznej żywności i akcesoriów do sztucznego karmienia 
ani nie zachęca do sztucznego żywienia niemowląt. 

12. Przy wypisie informuje się matki na temat systemu wsparcia kobiet karmiących po 
opuszczeniu szpitala. Przy oddziale całodobowa działa Poradnia Laktacyjna. Dalszą 
profesjonalną opiekę w miejscu zamieszkania lub pobytu zapewnia położna POZ. 
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Droga Mamo! 
 

Wiedza dotycząca naturalnego karmienia piersią zmieniła się bardzo w ciągu ostatnich 20 
lat. Badania naukowe potwierdziły niezwykłe zalety kobiecego mleka. Obecnie Światowa 
Organizacja Zdrowia rekomenduje karmienie wyłącznie piersią do 6. miesiąca życia 
dziecka. 

Pokarm naturalny dostępny jest w każdej chwili, ma właściwą temperaturę, nie wymaga 
żadnego przygotowania. Jest najlepiej tolerowany przez przewód pokarmowy Twojego 
malucha. 

W wielu ośrodkach naukowych trwają badania nad składem mleka matki, dostarczające 
wielu wskazówek do opracowania coraz lepszych mieszanek sztucznych. Jednak nie jest 
możliwe stworzenie takiej mieszanki, w której znalazłyby się również czynniki 
odpornościowe (w tym przeciwciała przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe), enzymy i 
hormony. 

Twój pokarm, poza odżywianiem, ma także chronić Twojego malucha przed infekcjami 
(głównie przewodu pokarmowego i układu oddechowego) oraz alergiami. 

Cóż może być doskonalszego, niż na bieżąco produkowany przez Ciebie pokarm, różniący 
się w zależności od pory dnia, a nawet zmieniający się w czasie tego samego karmienia? 
Indywidualne, nawet chwilowe potrzeby Twego dziecka decydują o składzie mleka. 

Tak więc tylko Twój wyjątkowy pokarm jest najlepszy dla Twego wyjątkowego dziecka. 

Karmienie piersią pozwoli ponadto Wam obojgu stworzyć silną więź emocjonalną, 
mającą ogromne znaczenie dla rozwoju Twojego malucha. 

Jeśli wiesz, że chcesz karmić piersią, pomyśl o tym, zanim Twoje dziecko przyjdzie na 
świat. Powinnaś już jako przyszła mama dowiedzieć się troszkę więcej o karmieniu 
piersią. 

Postaramy się opowiedzieć i wyjaśnić Ci jak najwięcej, tak abyś nie musiała obawiać się 
pierwszych dni karmienia piersią po urodzeniu malucha. Chcemy również, abyś zawsze 
mogła zajrzeć do tego poradnika, gdyby ogarnęły Cię jakiekolwiek wątpliwości. 
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Pierwsze karmienie 

 
 

Trzeba tylko... nauczyć się karmić? 

Ależ skąd! Niczego nie trzeba się uczyć. Natura doskonale przygotowała nas do roli matek. Aby 
pozwolić zadziałać naturze, potrzeba tylko bardzo ważnej rzeczy: niczym nieopóźnionego, 
nieograniczonego i bliskiego kontaktu z dzieckiem po porodzie. 

Obecnie już wiemy, jak wielkie znaczenie dla matki i dziecka ma ten kontakt. W wielu szpitalach matki 
dostają w swoje objęcia malucha natychmiast po urodzeniu (tzw. kontakt skóra do skóry), a potem 
mogą z nim przebywać w jednej sali. Mogą same opiekować się noworodkiem, korzystają jedynie z 
pomocy personelu medycznego. 

Nie musisz się tego obawiać. Dopóki nie będziesz się czuła na siłach, pielęgniarka przewinie, ubierze i 
poda Ci dziecko do karmienia. 

Urodziłaś więc swoje dziecko, jesteś bardzo zmęczona, ale szczęśliwa. Przytulony przez Ciebie, 
nieubrany jeszcze maluch uspokaja się, przestaje krzyczeć i chociaż nigdy w życiu tego nie robił, sam 
szuka piersi. 

Natychmiast po urodzeniu jest najbardziej aktywny i niczego nie trzeba go uczyć, ponieważ rodzi się, 
posiadając bardzo silny odruch ssania. Bądź pewna, że wtedy właśnie chwyci i będzie ssał pierś 
prawidłowo. 

Jeżeli z jakiejś ważnej przyczyny nie dostałaś dziecka do karmienia zaraz po urodzeniu, nie denerwuj 
się, poczekaj cierpliwie. Lekarz wszystko Ci wyjaśni i dostaniesz swoje dziecko, gdy tylko będzie to 
możliwe. Położna z pewnością pomoże Wam poradzić sobie z tym opóźnionym „pierwszym razem". 

Jeśli poród odbył się cięciem cesarskim, Twoje dziecko zaczeka, aż się wybudzisz z narkozy. Położna 
przyniesie je wtedy i pomoże Ci w pierwszym karmieniu. 

Znieczulenie ogólne, mimo że utrudnia wczesne przystawienie dziecka do piersi, nie stanowi jednak 
przeciwwskazania do karmienia naturalnego. 

Najlepsza pozycja do karmienia piersią 
Pamiętaj, że podczas karmienia powinno być Wam wygodnie - Tobie i Twojemu dziecku. Żadnych 
przymusowych pozycji! Postaraj się ułożyć tak, abyś czuła się zrelaksowana, pierś powinna swobodnie 
„spływać" w kierunku buzi dziecka. 

Najlepiej, jeśli maluch nie będzie skrępowany becikiem czy kocykiem. Bądź pewna, że przy Tobie nie 
będzie mu zimno. Rozebrany podczas pierwszego karmienia, potem ubrany w lekkie, wygodne 
ubranko, ma największą szansę ułożyć się przy piersi tak, jak sam chce. Nie obawiaj się, że jest zbyt 
blisko, że nie widzisz całej jego twarzy a pierś przesłania mu część noska. Pierś wygląda przecież 
inaczej niż butelka. 

Na pewno wiesz, że już pod koniec ciąży w Twoich 
gruczołach piersiowych produkowane jest mleko. 

Jesteś zatem gotowa, aby karmić swoje dziecko natychmiast 
po jego urodzeniu. - Nie mam jeszcze pokarmu - mówią 
niektóre mamy tuż po porodzie. Ty już wiesz, że jest inaczej. 
Masz pokarm dokładnie taki - i dokładnie tyle - jakiego 
będzie potrzebować Twoje dziecko. 
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Gdy już maluch chwyci i zacznie ssać, nie musisz przytrzymywać piersi podczas karmienia. Twoje palce 
będą dziecku tylko przeszkadzać, napinając zbyt mocno pierś, która będzie się wysuwać z buzi 
dziecka. Tylko głęboko, wraz z otoczką, wciągnięta brodawka pozwoli dziecku ssać prawidłowo. Język 
dziecka, masując właściwe miejsca, spowoduje, że pokarm będzie „wstrzykiwany" do jego buzi. 

Niektóre mamy, jako najwygodniejszą do karmienia, wybierają pozycję leżącą (zwłaszcza w 
pierwszych dniach po porodzie), inne wolą karmić w pozycji siedzącej. Wszystkie pozycje są równie 
właściwe i tylko od Ciebie zależy, którą wybierzesz. Sposób trzymania dziecka podczas karmienia 
również jest dowolny. W pozycji leżącej maluch może swobodnie leżeć na boku twarzą do Ciebie. 
Zazwyczaj sam ułoży się wtedy najwygodniej dla siebie. 

 

 

W pozycji siedzącej najważniejsze jest, abyś nadmiernie nie krępowała ruchów dziecka, nie popychała 
jego główki w stronę piersi, ale trzymała je na swoim ramieniu tak swobodnie, aby samo mogło ją 
ułożyć. Nie będzie wtedy odczuwać, że ktoś je do czegokolwiek zmusza. Karmienie ma być dla niego 
przyjemnością! 

Czasem zdenerwowane mamy, aby pobudzić dziecko do aktywnego ssania, na siłę wciskają mu 
brodawkę do buzi, potrząsają piersią. 

Mamo, zastanów się, czy jest to miłe? Jeśli Twoje dziecko będzie zdenerwowane, tym bardziej będzie 
miało problem z prawidłowym uchwyceniem piersi, a każda kolejna próba karmienia, zamiast 
przyjemnością stanie się udręką zarówno dla Ciebie, jak i Twojego dziecka. 

W krańcowych przypadkach bywa, że po kilku dniach takiej „walki o karmienie" ponownie trafiają do 
szpitala oboje: zestresowany, nieprzybywający na wadze, „nienajadający się" maluch i jego równie 
zestresowana mama. W ciągu kilku dni przy pomocy personelu medycznego uczą się oboje, że 
karmienie musi odbywać się w spokoju. Ważąc częściej dziecko, przekonujemy matkę, że ma pokarm, 
a jej dziecko potrafi się najeść, więc nie trzeba go na siłę budzić i do niczego zmuszać. Stres mija i 
matka zaczyna wierzyć w swoje możliwości. 

 

Gdy noworodek zbyt płytko chwyta brodawkę 
Ssanie piersi w ogóle nie jest podobne do ssania smoczka. Jeśli brodawka zostanie uchwycona zbyt 
płytko, pokarm nie będzie wypływał w prawidłowej ilości nawet z pełnej piersi a maluch, denerwując 
się, nie będzie chciał ssać. 
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Co zrobić, gdy noworodek zbyt płytko chwyta brodawkę? 
Przede wszystkim nie możesz mu na to pozwolić. Wkładając palec między jego dziąsła, przekonasz 
dziecko, aby wypuściło brodawkę. Potem należy tylko poczekać na właściwy moment, gdy 
„szukające" dziecko ponownie otworzy buzię najszerzej, i ujmując nieco spłaszczoną brodawkę, 
wsunąć ją do buzi dziecka lekko w kierunku podniebienia i pozwolić mu „wciągnąć" ją głęboko z 
prawie całą otoczką. 
Nie denerwuj się. Pierwszy raz może się nie udać, więc próbujemy kolejny raz. Możesz również 
poprosić położną o pomoc. 
Jeśli będziesz zdenerwowana, nawet prawidłowo chwycona pierś może nie „podać" dziecku 
pokarmu, ponieważ Twój stres spowoduje blokadę wydzielania oksytocyny. 
Oksytocyna jest to hormon wydzielający się z przysadki w odpowiedzi na ssanie lub bodźce 
psychiczne związane z karmieniem. Hormon ten odpowiada za skurcz mięśniówki wokół 
pęcherzyków, w których znajduje się pokarm, a więc powoduje wypływanie mleka. Jak to sprawnie 
działa, widzisz, gdy podczas karmienia jedną z piersi, pokarm wypływa również z tej drugiej. Musisz 
być spokojna i cierpliwa. Karmienie piersią nie może się nie udać! Jest to jedna z najbardziej 
oczywistych umiejętności spotykanych w naturze. 

 

Po czym poznać, że dziecko ssie prawidłowo? 
Prawidłowo ssące dziecko będzie spokojne i zadowolone. Nie będzie kopać, puszczać brodawki i 
chwytać ponownie, a jego dłonie nie będą zaciśnięte w piąstki. 

Co jakiś czas uważna mama powinna usłyszeć wyraźny odgłos połykania. Jeśli chcesz się upewnić, ze 
wszystko jest jak należy, zapytaj położną lub lekarza pediatrę. 

 

Jak często noworodek je w pierwszych dniach swojego życia, a jak 
często później? 

Tak naprawdę odpowiedz jest prosta: tyle razy, ile chce. 

Wiemy, że się uśmiechasz powątpiewająco. 

A czy musimy pytać, skąd noworodek „wie, kiedy jest głodny? 

Brodawki nieprawidłowo, zbyt płytko chwycone, ulegną 
uszkodzeniu. Wtedy karmienie będzie sprawiać ból nie do 
zniesienia. Zrozpaczona sięgniesz po butelkę, a to pierwszy 
krok, żeby stracić zaufanie do własnych możliwości i 
umiejętności dziecka.  

Pierwsze, właściwie przebiegające, karmienia mają 
decydujący wpływ na to, że potem ani Ty, ani Twój maluch 
nie będziecie mieć z tym żadnych problemów. 
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Przeciętnie w pierwszej dobie swojego życia, już po pierwszym karmieniu, dziecko dużo śpi. Jego 
potrzeby nie są zbyt wielkie (wystarczyć mu może dosłownie kilka mililitrów na porcję), a rola siary, 
czyli pierwszego pokarmu, jest nieco inna niż pokarmu w kolejnych dobach. 

To gęste, żółtawe mleko - bogate w białko oraz przeciwciała - zwiększa odporność noworodka, 
wpływa korzystnie na dojrzewanie śluzówki przewodu pokarmowego, przyspiesza wydalenie smółki 
(czyli pierwszego stolca). 

Zaspanego, spokojnego noworodka w pierwszej dobie życia nie trzeba więc budzić co 3 godziny z 
zegarkiem w ręku; Jeśli masz wątpliwości, zapytaj lekarza lub położną, czy wszystko jest w porządku. 
Zazwyczaj po pierwszej dobie dziecko staje się aż „nazbyt" aktywne. Właściwie nie daje się odłożyć do 
łóżeczka, ciągle chce ssać. 

- Mam za mało pokarmu, moje dziecko nie ma co jeść - myślą niektóre mamy. Oczywiście ta 
aktywność ma związek z ogromną chęcią do jedzenia, ale służy też bardzo ważnej rzeczy. Często ssana 
pierś poprzez układ hormonalny dostarcza wtedy Twojemu organizmowi informacji, że potrzeba 
będzie coraz więcej pokarmu. Jeśli zamiast piersi damy pozornie „okropnie głodnemu" noworodkowi 
mieszankę z butelki, to owszem, zazwyczaj „zmieści" się ona w żołądku dziecka, ale pierś 
nieopróżniana i niepobudzana ssaniem nie wyprodukuje „na jutro" więcej pokarmu. W ten sposób, 
zamiast dostosować się do większych potrzeb dziecka, ilość mleka zostanie na tym samym poziomie 
albo wręcz zmniejszy się i w kolejnych dniach pokarmu będzie brakować. 

Z tym samym mechanizmem częstego ssania w celu spowodowania większej produkcji pokarmu 
możesz mieć do czynienia również u starszego noworodka i niemowlęcia. Nie należy wtedy myśleć o 
dokarmianiu, ale spokojnie pozwolić dziecku ssać pozornie pustą, a tak naprawdę ciągle opróżnianą 
pierś tak często, jak tylko maluch ma ochotę. Czasem trwa to dzień lub dwa. Ktoś z domowników 
powinien wtedy wyręczyć Cię w innych obowiązkach, bo dziecko może chcieć jeść prawie bez 
przerwy. Bądź spokojna. Ten okres szybko minie, pierś „nauczy się", że potrzeba więcej mleka dla 
szybko rosnącego malucha i produkcja pokarmu wzrośnie. 

Dziecko będzie wtedy jeść średnio co kilka godzin, czasem w niektórych porach dnia (zazwyczaj w 
tych samych) przejawiając większą aktywność i jedząc częściej, nawet co kilkanaście minut. 

Pamiętaj również o tym, że gdy dziecko płacze, nie zawsze jest głodne, ale również chce się przytulić, 
pragnie kontaktu z Tobą. Nie będzie wtedy ssać tak jak w czasie normalnego posiłku. Chwilkę possie i 
zadowolone, że nareszcie mama jest przy nim, szybko zaśnie. Nie odkładaj go wtedy natychmiast do 
łóżeczka. Pozwól dziecku trochę pobyć ze sobą, bo tak naprawdę o to właśnie chodziło! 

Karmienie na żądanie nie wymaga planowania ani wielkości porcji, ani częstości karmienia. O tym 
wszystkim decyduje Twój bardzo mądry maluch. 

„Chudy" pokarm 
Czasem słyszymy od młodej mamy, która karmi swoje pierwsze dziecko: - Mój mały tak często je, nie 
najada się, bo mój pokarm jest taki wodnisty chudy... 

Droga Mamo! Twój pokarm jest zawsze taki, jaki powinien być! W pierwszych dniach po urodzeniu 
pokarm jest gęsty, żółty (tzw. siara), potem staje się coraz bardziej biały, aż wreszcie nieco 
przejrzysty. Każdy jest równie dobry dla coraz starszego noworodka, który „je" i „pije" coraz więcej, w 
pokarmie musi być więcej wody aby pokryć zapotrzebowanie dziecka na płyny. Dlatego podczas 
karmienia piersią nie ma potrzeby, aby dziecko „przepajać". 

W bardzo ciepłym letnim okresie lub gdy zimą zbyt mocno ogrzewamy pomieszczenia, zauważymy, że 
noworodek czy niemowlę będzie częściej ssać pierś. W ten sposób zaspokoi swoje zwiększone 
pragnienie. Matka karmiąca powinna wtedy również wypijać więcej płynów. Maluch karmiony piersią 
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ma się nie tylko „najadać" ale również „pić" zgodnie ze swoimi okresowo większymi potrzebami. 
Mamo! Pozwól mu o tym decydować! 

Jak w najprostszy sposób ocenić, że noworodek się najada? 

 

 

 

 

 

 

 

Powinnaś wiedzieć, że niektóre noworodki potrafią opróżnić pierś bardzo szybko, nawet w ciągu 5 
minut. 

Liczba stolców oddawanych przez dziecko w ciągu doby nie musi świadczyć o „najadaniu się" 

Zdrowy noworodek w pierwszych dniach życia zazwyczaj oddaje stosunkowo niewielką ilość stolca po 
każdym karmieniu, zaś nieco starszy i niemowlę - raz lub kilka razy na dobę. Jednak całkiem 
prawidłowe może być również oddawanie stolca co 2, a nawet 3 dni, zazwyczaj w dużej ilości.  
Dziecko najczęściej jest wtedy spokojne, a konsystencja stolca papkowata, prawidłowa, więc nie są to 
zaparcia i nie należy stosować czopków. 

Jeżeli mimo wszystko masz wątpliwości, poproś o poradę lekarza pediatrę. Często już samo zważenie 
dziecka wyjaśni wszystko. Niektóre często ssące noworodki, karmione wyłącznie piersią, przybywają 
na wadze w ciągu pierwszego miesiąca swojego życia nawet o 800-1000 gramów! 

 

Jak często należy ważyć noworodka? 
W pierwszych dobach życia, w czasie pobytu w szpitalu, noworodki są zwykle ważone raz dziennie. 
Częstsze ważenia zleca pediatra, kiedy ma wątpliwości co do tempa i wielkości utraty masy ciała 
dziecka. 

Dlaczego malec od razu nie tyje? 

W pierwszych 2-3 dobach życia noworodek traci na wadze zazwyczaj około 5% swojej masy przy 
urodzeniu. Wynika to z koniecznej utraty nadmiaru płynów w czasie przejścia do życia poza łonem 
matki. Często ubytek masy bywa większy nawet do 7%, i badający dziecko pediatra nie ma zastrzeżeń, 
co do tego stanu, jeśli karmienie piersią przebiega prawidłowo. 

Bardzo rzadko tempo produkcji pokarmu w pierwszych dniach laktacji bywa niewystarczające. Przy 
spadku masy dziecka powyżej 10% lekarz być może zleci wykonanie u noworodka badań kontrolnych i 
częstsze ważenie, a wyjątkowo - krótkotrwałe dokarmienie mieszanką lub dodatkowe dożylne 
nawodnienie. W tym czasie zazwyczaj pierś szybko „dogoni" potrzeby Twojego malucha i karmienie 
wyłącznie piersią będzie ponownie możliwe. 

Możesz być tego pewna, jeśli Twoje dziecko: 

 ssie pierś spokojnie i aktywnie przez 15-20 minut i słyszysz jego miarowe  połykanie, 
 spokojnie śpi, dłużej niż 3 godziny, przynajmniej 1-2 razy na dobę (niekoniecznie w 

nocy), 
 oddaje cały czas taką samą ilość moczu na dobę (mniej więcej tyle samo podobnie 

ciężkich pieluszek),    
 w czasie ssania wyraźnie odczuwasz, że pierś staje się jakby szczuplejsza. 



 
 
 
 
 
 

10 
 

Zazwyczaj w dniu wypisu do domu noworodek przestaje tracić, a często już przybywa nieco na wadze. 
Jest to sygnał, że dalej będziecie sobie radzić świetnie już tylko we dwoje. 

Ważenie noworodka po wypisie do domu, a potem zdrowego starszego niemowlęcia pomiędzy 
kontrolnymi, planowymi wizytami w poradni nie jest konieczne. 

 

Przepełnione piersi 

 

 
 

Czasem ulgę przynosi kilkukrotne ściągnięcie niewielkich ilości nadmiaru pokarmu, pomagają także 
okłady: ciepły (np. ogrzany ręcznik) przed karmieniem, chłodny po karmieniu (niektórzy polecają 
okład ze zmiętych liści kapusty). 

Pamiętaj, że regularne odciąganie nadmiernych ilości mleka nie jest polecane, ponieważ pierś będzie 
stale produkować zbyt dużo pokarmu. Jeżeli odciągasz pokarm, staraj się, aby ta ilość była jak 
najmniejsza - tylko tyle, żeby ból nie był tak dokuczliwy. 

Zdarza się, że dochodzi do zastoju nadmiaru pokarmu w piersiach (mimo, że jest go dużo, nie chce 
wypływać). Dziecko nie może wtedy opróżnić piersi, denerwuje się, może nie chcieć ssać. 
Zastosowanie ciepłego okładu, delikatny masaż piersi i ręczne odciągnięcie niewielkiej ilości pokarmu 
przed karmieniem powinny ułatwić noworodkowi ssanie na tyle, że poradzi on sobie z zastojem. 

Bywa, że z powodu zastoju pokarmu pojawia się gorączka. Gorączka nie jest przeciwwskazaniem do 
karmienia piersią. Jako lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy możesz wtedy zażyć paracetamol - 
będzie to bezpieczne dla dziecka. Pamiętaj, że tym bardziej nie należy wtedy odstawiać malucha od 
piersi. Pokarm mu nie zaszkodzi, a żadna ściągaczka nie opróżni piersi lepiej niż dobrze ssący 
noworodek. Jeśli Wasze wspólne działania nie przynoszą efektu i stan piersi nie poprawia się w ciągu 
doby, powinnaś skonsultować się z lekarzem położnikiem. 
 

Bolesne brodawki 
W pierwszych dniach karmienia bolesne są również same brodawki. One także muszą się 
przyzwyczaić do niemal ciągłego ssania. Dotychczas nie były przecież „używane". Zaleca się wtedy 
noszenie przewiewnego ubrania (ciasny biustonosz z wkładką nie jest najwłaściwszy), czasem 
smarowanie brodawek pokarmem i wietrzenie ich. 

Nie należy stosować żadnych kremów ani maści, ponieważ przed każdym kolejnym karmieniem 
musiałabyś je bardzo dokładne usuwać, co może powodować uszkadzanie naskórka brodawek. 

Droga Mamo! 

Rodząc swoje dziecko, wdrażasz się do nowej roli. Również 
Twoje piersi muszą się przyzwyczaić do całkiem nowej funkcji 
karmienia. Zaraz po urodzeniu, gdy produkcja pokarmu 
gwałtownie wzrasta, piersi stają się obrzęknięte, twarde i 
bolesne. Stan ten musi niestety potrwać kilka dni, aż 
produkcja pokarmu dopasuje się do zapotrzebowania 
noworodka. 
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Nie ma potrzeby mycia piersi przed każdym karmieniem, bo może ono również stać się przyczyną 
uszkodzenia brodawek. Codzienna toaleta zupełnie wystarczy. Powinnaś wiedzieć, że najlepiej z 
problemem tkliwych brodawek poradzi sobie czas. Przekonasz się o tym po kilku dniach, gdy 
zadowolona z karmienia po prostu zapomnisz o tej dolegliwości. Bywa, że brodawki zostają 
uszkodzone („pogryzione") w czasie pierwszych karmień. Dzieje się tak wtedy, gdy Twój maluch 
chwyta brodawkę zbyt płytko i ssie ją nerwowo. Czasem również sama matka, kończąc karmienie, 
zbyt gwałtownie wyjmuje pierś z buzi dziecka. Nie pozwól maluchowi ssać zbyt płytko. Przedłużone 
ssanie możesz łatwo skrócić w taki sam sposób - delikatnie wkładając dziecku własny palec między 
dziąsła. Jeśli sama nie wiesz, jak temu zaradzić, poproś o pomoc położną. 

Zwykle noworodki podane do karmienia natychmiast po urodzeniu nie mają problemu ze zbyt płytkim 
ssaniem. 

Jeśli doszło już do znacznego uszkodzenia brodawki jednej z piersi, czasem konieczne będzie 
krótkotrwałe zaprzestanie karmienia tą piersią (np. przez okres 1-2 karmień). Należy w tym czasie 
delikatnie i możliwie dokładnie odciągnąć z niej pokarm, aby nie doszło do zastoju. Pamiętaj, aby ten 
okres był możliwie jak najkrótszy! 

 

Jedna czy dwie piersi na jedno karmienie? 
Dziecko powinno opróżnić przynajmniej jedną pierś w czasie jednego karmienia. Zapewni to właściwą 
stymulację produkcji pokarmu. Dopiero po opróżnieniu jednej piersi, jeśli maluch nadal chce jeść, 
podajemy mu drugą. 

Częsta zmiana piersi podczas jednego karmienia zaburza produkcję pokarmu, a także staje się 
przyczyną zaburzenia faz wypływu pokarmu. 

Wspomnieliśmy już, że w czasie tego samego posiłku mleko zmienia się. Pokarm wypływający na 
początku ssania jest bardziej „wodnisty", zawiera więcej cukru (laktoza), a pod koniec opróżniania 
piersi staje się gęstszy, dostarcza więcej tłuszczu i białka. Jeśli podasz dziecku na krótko najpierw 
jedną, następnie drugą pierś, zje ono jakby dwie „porcje wysokocukrowe", co może zaowocować u 
niego nasilonymi objawami kolki, natomiast znacznie szybciej będzie ponownie głodne. 

 

Gdy noworodek bardziej „lubi" jedną z piersi 
Niektóre noworodki wolą ssać tylko jedną z piersi. Czasem wynika to z faktu, że wypływ mleka z tej 
drugiej piersi jest nieco wolniejszy i opróżnianie jej trwa dłużej, wymaga więcej pracy. Można wtedy 
spróbować zastosować przed karmieniem ciepły okład na tę właśnie pierś. Możemy łagodnie pokonać 
protest malca, mimo wszystko zaczynając karmienie od tej „nielubianej" piersi, gdy przypada jej kolej. 

Czasem to jednak się nie udaje i maluch „wygrywa”. Nie musisz się tym martwić. Jedna pierś również 
będzie w stanie zaspokoić jego potrzeby, natomiast ta druga, nieużywana przez cały okres laktacji, 
będzie po prostu wyraźnie mniejsza. 

 

Odbijanie, ulewanie 
Niektóre, zwłaszcza te łapczywie ssące, noworodki i niemowlęta często ulewają po karmieniach, 
niekiedy bardzo obficie. Dzieje się tak z powodu połykania przez malucha dużych ilości powietrza. 
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Najczęściej jest ona bardzo skuteczna i ulewanie zanika lub przestaje być tak obfite. Pamiętaj, jeśli 
mimo to ulewanie staje się coraz bardziej obfite lub przechodzi w wymioty, powinnaś skontaktować 
się z pediatrą. 

Ulewanie po karmieniu w niewielkich ilościach z czasem ustępuje (zazwyczaj ok. 6. miesiąca życia). 
 

Karmienie bliźniąt 
Gdy urodziłaś dwoje dzieci, możesz spokojnie planować wyłączne karmienie piersią. Bywa przecież, że 
niektóre noworodki, szczególnie „lubiąc" jedną tylko pierś, najadają się wyłącznie z tej jednej przez 
cały okres karmienia. Druga pierś nie jest używana. 

Gdy będziesz karmić bliźnięta i będą one przystawiane do piersi według swoich potrzeb, częste ssanie 
spowoduje, że produkcja pokarmu będzie wystarczająca. 

 
Oczywiście na pewno będą Ci pomagać inni domownicy. 

Doświadczone mamy najczęściej karmią dwoje dzieci naraz. Pozycja i sposób trzymania dzieci do 
karmienia, tak jak w przypadku jednego dziecka, musi zapewnić jak największą wygodę. 

 

Jak zwiększyć wydzielanie mleka? 

 
Jeśli zdarzyło się, że z jakiegoś powodu nie karmiłaś swojego dziecka przez jakiś czas (np. wyjazd, 
choroba z pobytem w szpitalu), a ściąganie pokarmu nie było wystarczająco efektywne i wyraźnie 
zmniejszyła się jego ilość, musisz zadbać o wzrost jego wytwarzania. Najlepiej zadziała ponowne i 
częste karmienie dziecka, zgodnie z jego potrzebami. Wbrew pozorom ilość pokarmu bardzo szybko, 
nawet w ciągu 2 dni, ponownie dostosuje się do zapotrzebowania niemowlęcia i częstość karmień 
powróci do normy. 

Jeśli jesteś zaniepokojona, czy Twój maluch najada się w ten sposób, poproś o poradę pediatrę. Oceni 
on stan dziecka i rozwieje Twoje wątpliwości. 

Aby zapobiec ulewaniu lub je złagodzić, powinnaś w czasie ssania piersi 
zrobić dziecku 1-2 przerwy, w czasie których ułożysz je na swoim 
ramieniu w prawie pionowej pozycji aż do chwili, w której usłyszysz 
głośne odbicie. Wtedy możesz ponownie powrócić do karmienia 
(oczywiście nadal tą samą piersią). Zazwyczaj malec będzie wtedy ssać 
bardziej spokojnie. Po karmieniu, zanim ułożysz dziecko w łóżeczku, 
ponownie zastosuj tę samą metodę. 
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Szczególnie silnie stymulują laktację karmienia w porze nocnej, nie należy więc z nich rezygnować. 
Zdarza się, że zaniepokojona mama dokarmia dziecko w godzinach wieczornych, aby nie było głodne i 
spokojnie przesypiało noc. Takie postępowanie zredukuje z czasem laktację i w efekcie skróci okres 
karmienia piersią. 

Aby jak najdłużej utrzymać laktację, wystarczy karmić dziecko tak często, jak ono chce, także w 
porze nocnej, a pierwsze dodatkowe pokarmy (najczęściej jest to zupka jarzynowa) wprowadzić 
dopiero po ukończeniu przez malucha pierwszych 6 miesięcy życia. 

 

Obecnie w wielu szpitalach i oddziałach położniczo-noworodkowych nie stosuje się smoczków. 
Specjaliści zajmujący się problemem laktacji uznają, że zastosowanie smoczka bardzo zaburza odruch 
ssania u noworodka i może powodować problemy w karmieniu piersią. 

Pierś matki ssana nie tak często, jak potrzebuje dziecko (dokarmiane w tym czasie sztucznie, aby 
matka np. mogła wypocząć), nie będzie produkować odpowiednich ilości pokarmu w kolejnych 
dobach. Dziecko najada się, ssąc smoczek zupełnie inną techniką niż pierś, i w ten sposób 
wypracowuje sobie niewłaściwy odruch ssania. 

Jeżeli Twoje dziecko znalazło się w szpitalu, w którym nie możesz przebywać z nim całą dobę (istnieje 
jeszcze wiele takich oddziałów), możesz pozostawić ściągnięty pokarm na karmienia nocne. Dziecko w 
czasie Twojej nieobecności będzie karmione smoczkiem, ale nie obawiaj się, że natychmiast 
„zapomni", jak się ssie pierś. Jeśli poza nocną porą będziesz karmić piersią, ten kilkudniowy konieczny 
pobyt w szpitalu nie powinien Wam zaszkodzić. 

Przeciwnicy stosowania smoczka zabraniają również matkom stosowania smoczków z kółkiem 
(uspokajających). Taki smoczek bywa jednak przydatny, np. podczas spaceru zimą, jeśli Twój maluch 
to zaakceptuje. Na pewno nie zaburzy to utrwalonego już odruchu prawidłowego ssania piersi, tym 
bardziej że niemowlę nie zaspokoi w ten sposób głodu. 

 

Kiedy odciągać pokarm? 

Wokół tego pytania narosło przez lata wiele nieporozumień. Współczesne wskazania do ściągania 
pokarmu są następujące: 

 oddzielenie matki od dziecka (np. dziecko w inkubatorze, w szpitalu) - wtedy matka musi ściągać 
pokarm minimum 8 razy na dobę tak, aby zapewnić dziecku wystarczającą ilość pożywienia i 
utrzymać laktację na odpowiednim poziomie, 

 dziecko ssące nieefektywnie - bywają dzieci, które w jakimś okresie (np. w pierwszych dobach 
życia, w czasie choroby, żółtaczki) nie chcą, nie umieją ssać piersi lub są tak słabe, że nie najadają 
się z piersi. Wtedy po karmieniu łub między karmieniami ściągamy, aby pokarm podawać dziecku i 
przez ten okres utrzymywać laktację, 

 okres nawału pokarmu: nawałem pokarmowym lub mlecznym nazywamy napięcie gruczołu 
piersiowego spowodowane wzmożoną produkcją pokarmu. I choć ten stan może być dla młodej 

Smoczek a karmienie piersią 
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mamy nieco kłopotliwy, stanowi przede wszystkim powód do radości – organizm jest gotowy do 
naturalnego karmienia malucha, 

 relaktacja - gdy chcemy odbudować laktację, która z jakichś powodów obniżyła się i dziecko ma 
niedostateczny przyrost masy, 

 laktacja indukowana - wzbudzanie laktacji u kobiety, która nie rodziła (adopcja). 
 

Jak odciągać pokarm? 

Metodą najbardziej fizjologiczną, dzięki której otrzymujemy najlepszy jakościowo pokarm, jest 
ściąganie ręczne. Technikę tej czynności opracowała Chele Marmet z Instytutu Laktacji w Kalifornii. 
Oto kolejne etapy ściągania pokarmu: 

 Miejsce - do ściągania, tak jak do karmienia, trzeba znaleźć sobie wygodną pozycję, miejsce, gdzie 
nic nie będzie przeszkadzało, 

 Relaks - nie można w tym czasie myśleć o tym co nas stresuje, ale myśli skierować w stronę rzeczy 
miłych, fal morskich, płynącej wody, naszego zdrowego dziecka itp. Można mieć dziecko przy sobie 
lub patrzeć na jego zdjęcie. Dobrze wykorzystać znane techniki relaksu lub poprosić kogoś o masaż 
barku i karku, 

 Ocieplenie piersi - dla lepszego wypływu można zrobić ciepły prysznic czy kąpiel piersi w miednicy 
lub położyć na kilka minut ciepły kompres, 

 Delikatne masowanie piersi - możemy je zastosować w przypadku kłopotów z wypływem 
pokarmu. Pobudzenie wykonujemy jedną ręką lub obydwoma, zawsze musi być delikatne, 
przypominające głaskanie. Masaż zbyt silny, bolesny, nie pobudza, a wręcz hamuje wypływ, grozi 
uszkodzeniem pęcherzyków mlecznych i zapaleniem piersi, 
Całą dłonią, od podstawy piersi wykonujemy ruchy spiralne, koliste, sczesujące lub lekko 
ugniatające, przesuwając dłoń w kierunku brodawki. Masujemy całą pierś, zaczynając z różnych 
kierunków. Następnie lekko opukujemy opuszkami palców w tych samych kierunkach. Ujmując 
piersi dwiema rękami, pochylamy się do przodu wstrząsając piersi z jednoczesnym zbliżaniem i 
oddalaniem ich od siebie. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Opróżnianie piersi: układamy kciuk powyżej otoczki, palce poniżej (2-3 cm od podstawy brodawki). 
Przyciskamy całą pierś do klatki piersiowej. Następnie zbliżamy palce do siebie lekko je obracając. 
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Nie należy przesuwać ich po skórze, tylko uciskać zatoki mleczne, które teraz znajdują się między 
palcami. Ruchy te powtarzamy - przyciskamy do klatki, zbliżamy palce, zwalniamy ucisk, itd. Należy 
zmieniać ułożenie palców wokół brodawki, aby równomiernie opróżniać zatoki. 
 

 

W momencie zwolnienia się wypływu (cienka strużka lub krople), co następuje, na ogół po 5-7 
minutach, ściągamy pokarm z drugiej piersi. Następnie lekko masujemy obie piersi i ponownie 
ściągamy pokarm kolejno z obu piersi przez 3-5 minut. Po kolejnym masowaniu ściągamy jeszcze 
przez 2-3 minuty z każdej piersi. Dobre opróżnienie obu piersi trwa 20-30 minut. Jeśli nie ma potrzeby 
ściągania do końca (np. w nawale) wystarczy kilka minut z jednej czy obu piersi w zależności od 
odczuć i stopnia przepełnienia. 

 

                      nie ściskać                                  nie pociągać                                       nie ugniatać 

 
 
Jeżeli pokarm - który ściągamy - ma być podany dziecku, musimy zrobić to bardzo czysto. Ręce 
należy umyć wodą z mydłem, osuszyć. Przygotować naczynie, dobrze umyte, wyparzone i wysuszone. 
Ściągać należy bezpośrednio do naczynia. Taki pokarm lepiej jest przechowywać w naczyniach 
plastikowych z atestem niż w szklanych, bo szkło niszczy część żywych komórek. Przy takim 
przechowywaniu nie giną przeciwciała ani żywe komórki, czynniki przeciw infekcyjne, enzymy, 
hormony itp. W przypadku mleka dla wcześniaków obowiązują inne czasy przechowywania, a 
naczynia powinny być sterylizowane. 
 

Jak przechowywać odciągnięty pokarm? 
Pokarm powinien być odciągany po umyciu rąk i piersi, a jeśli używamy ściągaczki, musi być ona 
czysta (mycie i wyjaławianie według zaleceń producenta). Pojemnik, w którym pokarm jest 
przechowywany, powinien być również czysty i wyjałowiony (np. wygotowany słoiczek). 
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Miejsce przechowywania Czas przechowywania 
Dzieci donoszone Wcześniaki 

Temperatura pokojowa do 12 godzin do 1 godziny 
Torba lodówka do 24 godzin tylko do transportu mleka z 

lodówki, do 24 godzin 
Lodówka 40C 2 do 5 dni 48 godzin 
Zamrażalnik wewnątrz lodówki 
(wspólne drzwi)    (-)10 0C 

2 tygodnie 1 tydzień 

zamrażarko-lodówka (-) 140C 3 miesiące kilka tygodni 
Zamrażarka (-) 180C do (-) 200C 6 do12 miesięcy 3 do 6 miesięcy 
 

Możecie spotkać różne dane, w różnych źródłach, bo wiedza na ten temat dość często zmienia się. 

 

Kilka cennych uwag: 

1. Naczynia warto oznaczać datą i godziną odciągnięcia. 
2. Rozmrożonego mleka nie należy gotować, tylko podgrzać do temp. 36°C, wkładając naczynie z 

pokarmem do większego naczynia z gorącą wodą.  
3. Nie należy podgrzewać w mikrofalówce. 
4. Nie należy powtórnie zamrażać rozmrożonego pokarmu. 
5. Rozmrożony pokarm można przechowywać w lodówce do 48 godzin dla dzieci donoszonych, do 9 

godzin dla wcześniaków. 
6. Czasem pokarm przechowywany rozdziela się na 2-3 warstwy różnie wyglądające. Pojemnik trzeba 

wstrząsnąć, aby warstwy połączyły się. Jest to zjawisko normalne, nie świadczy o „zepsuciu się" 
mleka. 
 

Do odciągania pokarmu możemy użyć różnego typu odciągaczy ręcznych lub elektrycznych. Ręczne 
mają sens wtedy, gdy nie dajemy sobie rady ze ściąganiem własną ręką. Odciągacz musi być delikatny 
i skuteczny, lepiej bez elementów szklanych, może być na baterie. 

Odciągaczy elektrycznych używamy jedynie wtedy, gdy musimy odciągać dużo i często np. dla 
chorego dziecka, które nie ssie piersi lub dla odbudowania obniżonej laktacji.  

Decyzję o użyciu laktatora elektrycznego, jeśli nie ma ścisłych wskazań, trzeba podjąć z rozwagą. 
Czasem matka w żaden sposób nie może poradzić sobie z odciągaczem i sięga po elektryczny. 

Świeży, ściągnięty pokarm może być przechowywany nawet przez kilka 
godzin w temperaturze pokojowej, w lodówce natomiast całkiem 
bezpiecznie nawet ponad dobę. 

Właściwie przechowywany pokarm nie wymaga przegotowania, lecz 
tylko podgrzania. Przegotowanie pokarmu jest wręcz niekorzystne, 
ponieważ niszczy znajdujące się w nim przeciwciała! 
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Jeśli karmi dziecko, powinna użycie takiego odciągacza ograniczyć do niezbędnego minimum.   
W przeciwnym razie doprowadzi do dużej nadprodukcji pokarmu, co stwarza niepotrzebne 
komplikacje. Bywają matki ściągające po 2-3 litry mleka dziennie, uzależnione od laktatora. U matek 
tych każda dłuższa przerwa (np. spacer) doprowadza do zastoju.         

 

Karmienie podczas choroby matki 
 

Mamy z objawami przeziębienia często zwracają się do lekarzy z pytaniem: Czy mogę karmić piersią? 
Czy nie zarażę w ten sposób swojego dziecka? 

Choroby tego rodzaju nie stanowią żadnego przeciwwskazania do karmienia piersią. Infekcje 
wirusowe typu przeziębienia u matki są najbardziej zakaźne przed wystąpieniem objawów, wiec 
odstawienie dziecka od piersi po tym okresie jest wręcz niekorzystne, gdyż pozbawia je dodatkowej 
ochrony w postaci przeciwciał odpornościowych zawartych w pokarmie matki. 

Oczywiście istnieją nieliczne i bardzo poważne choroby, w których karmienie piersią jest 
przeciwwskazane, ale chora matka dowie się o tym od swojego lekarza zazwyczaj jeszcze przed 
urodzeniem dziecka. 

W bardzo rzadkich przypadkach karmienie piersią jest przeciwwskazane z powodu choroby dziecka. 

 

Leki u matki karmiącej piersią 
Leki u matki stosowane są zawsze tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. 

Większość przypadków zastosowania antybiotyków w przeziębieniach nie jest powodem zaprzestania 
karmienia. Karmiąca matka może także bezpiecznie zażywać przeciwgorączkowo łagodne preparaty 
zawierające paracetamol. 

O tym, czy możesz karmić dziecko, zażywając leki stosowane w innych chorobach, dowiesz się od 
swojego lekarza. Możesz także skonsultować się telefonicznie z lekarzem w poradni laktacyjnej. 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE W CZASIE LAKTACJI 
Odżywianie matki karmiącej piersią bardzo często stanowi niemały problem. W najbliższym 
środowisku młodej mamy krąży zazwyczaj mnóstwo przekonań na temat tego, co powinna lub czego 
nie może jeść podczas laktacji. Młoda mama, słysząc wciąż różne porady babć czy cioć, bardzo często 
czuje się zagubiona. 

W Instytucie Matki i Dziecka działa Poradnia Zaburzeń Laktacji: 

tel. 22 327 73 70. 
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Ile powinna jeść karmiąca matka? 

 
Często słyszymy, że karmiąc dziecko, kobieta powinna jeść „za dwoje". Oczywiście jest to nieprawda. 

Droga Mamo!  

Naturalnie w czasie laktacji Twój apetyt wzrośnie. Jedząc tak często, jak masz na to ochotę (zazwyczaj 
o jeden mały posiłek więcej), nie musisz się obawiać ewentualnej nadwagi. Pamiętaj jednak o tym, że 
Twoje odżywianie musi być racjonalne. Unikaj np. nadmiaru słodyczy czy tłuszczu, ponieważ to one 
mogą spowodować u Ciebie nadmiar kilogramów. Nie pozwól również, aby rodzina Cię przekarmiała. 
Nie jedz, jeśli nie masz na to ochoty, dlatego tylko, że Twoje dziecko „musi mieć dużo pokarmu". 
Pokarmu będzie zawsze tyle, ile życzy sobie Twoje dziecko. Twoja dieta powinna być lekkostrawna, 
urozmaicona, bogata w witaminy, zawierająca jak najmniej konserwantów i barwników. 

Dobrze, jeżeli będzie zawierać dużą ilość warzyw oraz białko zwierzęce. Diety bezmięsne są 
niedoborowe i wymagają uzupełniania właściwą ilością białek roślinnych oraz witamin. 

 

 

Ile płynów powinna zawierać dieta matki karmiącej piersią? 
 

Pragnienie w czasie laktacji staje się większe. Zazwyczaj zapotrzebowanie na płyny przekracza wtedy 
1,5 litra na dobę. Nie musisz liczyć szklanek wypijanych napojów, aby zapewnić właściwą ilość 
produkowanego mleka. Wystarczy, jeśli będziesz kierować się własnym pragnieniem. Pamiętaj, że 
dostarczasz sobie płynu, również jedząc zupę lub soczyste owoce. 

Dodatkowo zaleca się picie mineralnej niegazowanej wody, kompotów czy soków (najlepiej 
rozcieńczonych). Niezalecana jest kawa i mocna herbata, a także gazowane napoje w rodzaju coca-
coli. Zawierają one kofeinę i mogą u Twojego malucha powodować niepokój, rozdrażnienie, kolkę. 
Oczywiście może się zdarzyć, że wypijesz taki napój i dziecko dobrze to zniesie. Pamiętaj jednak, że 
nie jest to dla niego najzdrowsze. 

Podobnie jest z alkoholem - wysokoprocentowy jest absolutnie niedozwolony. Jeżeli natomiast 
wyjątkowo miałaś ochotę na lampkę wina, nie zadręczaj się nadmiernymi wyrzutami sumienia. 
Najprawdopodobniej Twoje dziecko zniesie to cierpliwie. 

Chcemy w tym krótkim poradniku przedstawić kilka 
najważniejszych praktycznych wskazówek, a także 
rozprawić się z popularnymi przesądami dotyczącymi 
diety karmiącej matki. 
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Mleko w diecie matki karmiącej - problem uczulenia na mleko 
krowie 

Do niedawna uważano, że w czasie laktacji należy pić dużo mleka. Zdarzało się nawet, że karmiąca 
matka wypijała ponad litr mleka w ciągu doby. 

Spożywanie dużych ilości nabiału wiązano z zawartością w tych pokarmach dużych ilości wapnia. 
Obecnie ze względu na narastający problem alergii pokarmowych nie zaleca się picia mleka w 
ilościach większych niż 1 szklanka na dobę. Jeśli kobieta nie lubi mleka, nie należy jej do niego 
przekonywać. 

Wystarczy, jeśli zgodnie ze swoim apetytem będzie jeść wybrane przez siebie inne produkty 
nabiałowe. Pamiętajmy o tym, że wapń znajduje się również w innych produktach, np. w kaszach i 
zielonych warzywach. Zdarza się, że karmiącej doradza się picie tzw. bawarki, czyli herbaty z 
mlekiem. Napój ten ma posiadać rzekomo właściwości mlekopędne. Oczywiście jest to nieprawda. 
Każdy inny napój tak samo pokrywa zwiększone zapotrzebowanie karmiącej mamy na płyny. Równie 
dobrze może być to woda mineralna. Nadmiar mleka spożywanego w bawarkach może u niemowlaka 
stać się przyczyną wystąpienia objawów alergii, ponieważ krowie mleko jest silnym alergenem. 

Szczególnie dotyczy to rodzin obciążonych alergią, w których przynajmniej jedno z rodziców ma 
jakiekolwiek objawy alergii. Może być to np. „tylko" alergia skórna na środki piorące lub katar sienny, 
pozornie niemające nic wspólnego z objawami u naszego malucha. 

Pamiętajmy, że błona śluzowa przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia bardzo łatwo 
przepuszcza białka, w tym również te obcogatunkowe (np. krowie), które znajdą się w pokarmie. 

U matki karmiącej, która pochodzi z rodziny obciążonej alergią, należy zwracać większą uwagę na 
zawartość w diecie potencjalnych alergenów. Tak więc nadmiar krowiego mleka i jego przetworów 
jest tu szczególnie niewskazany. 

W przypadku wystąpienia u dziecka objawów alergii (np. wysypka, nieprawidłowe stolce, bóle 
brzucha) eliminuje się z diety matki karmiącej mleko i jego przetwory, wprowadzając dodatkową 
suplementację preparatami wapnia. Czasem zaleca się matce mającej objawy alergii dietę 
bezmleczną nawet od początku karmienia piersią. Zawsze odbywa się to zgodnie z zaleceniami 
lekarza. 

 

Jakie inne pokarmy najczęściej wywołują objawy alergii? 
 

 

Ostatnio choroby alergiczne stają się coraz bardziej 
powszechnym problemem.  

Nie bez znaczenia jest tu chemizacja otoczenia, 
spożywanie pokarmów przetworzonych, 
zawierających dodatki poprawiające smak i 
przedłużające trwałość żywności {tzw. konserwanty). 
Także nasze środowisko staje się coraz bardziej 
zanieczyszczone. 
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W trakcie karmienia piersią należy zwracać szczególną uwagę na rodzaj żywności, starać się unikać 
sztucznych barwników, konserwantów, słodzików itp.. Generalnie matkom karmiącym piersią nie 
zaleca się spożywania owoców cytrusowych, truskawek, czekolady, kakao. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy spożywaniu pomidorów, ryb i orzechów. 

Produkty te są potencjalnie silnymi alergenami. 

Zwracamy tu szczególną uwagę na okres karmienia noworodka i najmniejszego niemowlęcia, 
zwłaszcza w rodzinach obciążonych alergią. 

Karmiąc starsze, zdrowe niemowlę, możemy stopniowo dokonywać próby rozszerzania diety matki, 
obserwując, czy naszemu maluchowi to odpowiada. Jeśli dziecko ma objawy alergii, pokarmy te nadal 
będą przeciwwskazane w diecie karmiącej go mamy. 

 

Jakie mogą być pierwsze objawy alergii u niemowlęcia? 
 

Pierwszym zauważalnym objawem u malucha, zazwyczaj starszego niż 2 miesiące, bywa wysypka. 
Czasem pierwszym objawem jest bardzo intensywna kolka, czasem długotrwały katar. 

Mamo, pamiętaj! 

Nie każda wysypka, kolka czy katar jest objawem alergii. 

Wszystkie te objawy zawsze należy konsultować z pediatrą, który oceni sytuację i zaleci właściwe 
postępowanie. Jeśli rodzina jest obciążona alergią, rozpoznanie jej jest oczywiście łatwiejsze. 

Często eliminacja samego tylko nabiału z diety matki karmiącej przynosi np. ustąpienie wysypki lub 
złagodzenie kolki. 

Alergia u niemowlęcia nie powinna być przyczyną zaprzestania karmienia piersią! Właściwym 
postępowaniem jest zalecona przez lekarza dieta eliminacyjna u matki. 

Kilka słów o kolce 

  

Jeśli dasz mu pierś w nadziei, że może zaspokoi nagły głód, malec possie przez chwilkę i ponownie 
zacznie krzyczeć. Jego brzuszek zwykle jest wtedy napięty i usłyszysz być może, jak często oddaje 
gazy. 

Właściwie wszelkie próby uspokojenia dziecka są mało skuteczne. Noszenie, bujanie, masaż brzuszka 
pomagają tylko na chwilę. Krzyki trwają zazwyczaj ponad godzinę. Potem dziecko zasypia i śpi 
spokojnie przez kilka godzin, nie wykazując żadnych niepokojących objawów. Sytuacja niestety 
powtarza się następnego dnia i każdego kolejnego. 

 

Kolka jest chyba najbardziej dokuczliwym dla rodziców i dziecka objawem u 
niemowlęcia w pierwszym okresie jego życia. 

Może się pojawić po raz pierwszy, gdy Twój malec ma około dwóch, trzech 
tygodni. Zazwyczaj późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem dziecko 
nagle zaczyna przeraźliwie płakać. 
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Jaka jest przyczyna kolki? 
Nadal nie ustalono wszystkich możliwych przyczyn tego zjawiska. Jedna z hipotez mówi o 
niedojrzałości przewodu pokarmowego, z którą wiąże się niedostateczne trawienie laktozy (cukier 
zawarty w mleku). Część niemowląt może mieć z tego powodu luźniejsze stolce, kolkowe bóle 
brzuszka i większą ilość gazów. 

Praca jelit niemowlaka jest również zależna od dojrzewającego jeszcze układu nerwowego. Dziecko 
może mieć trudności z oddaniem dużej ilości gazów i wtedy ma objawy kolki. 

Często same matki są w stanie ustalić przyczynę bardziej nasilonej kolki po spożyciu przez siebie 
konkretnych pokarmów ciężkostrawnych (cebula, kapusta, owoce pestkowe, smażone potrawy) i 
pikantnych, wypiciu dużej ilości soku czy po słodyczach spożytych w nadmiarze. Pamiętaj, jeśli Twoje 
dziecko ma kolkę, lepiej unikać takich pokarmów. Nie ma gwarancji, że objawy ustąpią, ale być może 
będą znacznie łagodniejsze.  

Powinnaś także wiedzieć, że niemowlęta bardzo indywidualnie tolerują składniki diety swojej mamy. 
Niektóre matki mogą jeść dosłownie wszystko. Być może Twoje dziecko również nie będzie mieć 
kolki. 

Jeżeli jednak Twój maluch ma kolkę, postaraj się wypracować najlepszą metodę na uspokojenie Was 
obojga. Dziecko świetnie wyczuwa Twój stan emocjonalny. Twój stres również mu się udzieli. Pozwól 
czasem w trakcie kolki zaopiekować się niemowlakiem innej osobie, tak abyś mogła odpocząć. Być 
może dziecko szybciej się uspokoi na rękach taty lub babci. 

Wiemy, że mało pocieszający jest fakt że kolkę ma większość niemowląt i z tego po prostu się 
wyrasta. Być może pomoże Ci jednak świadomość, że Twój maluch jest zdrowy, mimo że ma 
problemy z kolką. 

Nawet bardzo nasilone objawy kolki jelitowej nigdy nie są przeciwwskazaniem do karmienia 
piersią! 

Niemowlę nawet z gorszą tolerancją laktozy prawidłowo przybywa na wadze także wtedy, gdy oddaje 
stale luźniejsze stolce. 

 

Leczenie kolki 

  

Być może na krótko złagodzi on dolegliwości Twojego malucha, nie rozwiązuje jednak problemu. 

Pomocny może być masaż brzuszka (zawsze zgodny z ruchem wskazówek zegara), masaż pleców w 
pozycji na brzuchu, noszenie dziecka na ramieniu z delikatnym masażem pleców (pozycja jak do 
„odbijania"), ale najważniejsza jest spokojna atmosfera wokół dziecka. Niektóre niemowlęta nie lubią 

Na kolkę w zasadzie nie ma leku. Możemy modyfikować 
dietę matki karmiącej, spodziewając się pozytywnych 
efektów zwłaszcza wtedy, gdy prawdopodobną przyczyną 
kolki jest jeden z pokarmów. Można próbować podawać 
dziecku herbatkę z kopru włoskiego. Czasem, gdy objawy 
są bardzo nasilone, pediatra może zalecić jeden z 
preparatów ułatwiających dziecku oddawanie gazów. 
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nadmiernego hałasu, niektóre być może polubią muzykę czy śpiew matki. Wszystkie metody są tu 
dozwolone. 

Jeśli przyczyną kolki jest alergia na mleko, wtedy eliminacja nabiału z diety matki powinna przynieść 
znaczną poprawę. Postępowanie takie może zalecić pediatra. Nie powinnaś sama podejmować 
decyzji o wykluczaniu ze swojej diety tego istotnego składnika. 

Przypominamy raz jeszcze, że kolka, nawet znacznie nasilona, nie powinna być powodem 
zaprzestania karmienia piersią! 

Pamiętaj, że kolkę często mają również niemowlęta karmione mlekiem modyfikowanym. 

 

Jeszcze raz o pokarmach mogących być przyczyną kolki 
  

Bóle brzucha mogą występować u naszego malca, gdy jego mama spożywa dużą ilość słodyczy, ale też 
jednorazowo duże ilości owoców, jak również, gdy wypija w dużych ilościach nierozcieńczone soki 
owocowe. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich niemowląt. Każde reaguje bardzo indywidualnie. 

Wspomnieliśmy o tym, że dziecko może mieć bóle brzucha również wtedy, kiedy w czasie tego 
samego karmienia matka często zmienia pierś. Maluch zjada w trakcie takiego posiłku większą ilość 
mleka o wysokiej zawartości laktozy, ze strawieniem której może mieć problem. 

Mamo, pamiętaj, że poza kolką istnieją również inne przyczyny niepokoju i płaczu u Twojego malca. 
Tylko w ten sposób dziecko może Ci „powiedzieć" o swoich potrzebach. Być może powinnaś mu 
zmienić pieluszkę, jest mu niewygodnie lub za ciepło. Czasem dziecko po prostu sygnalizuje płaczem 
potrzebę kontaktu z Tobą i „dolegliwości" mijają, gdy je przytulisz. 

  

Stolce u dziecka karmionego piersią 
 

Wkrótce po urodzeniu stolce noworodka są ciemne i maziste (tzw. smółka), potem stopniowo 
zmieniają się. Dziecko oddaje stolce bardzo często, praktycznie po każdym karmieniu. Są one 
twarożkowo-wodniste, najczęściej zabarwione zielonkawo. Z czasem zmniejsza się ich ilość, zmienia 
konsystencja na papkowatą oraz zabarwienie na żółte. Są to stolce powszechnie uznawane u 
niemowlęcia za prawidłowe. Nie stanowi to jednak reguły. 

Bardzo często dzieci karmione wyłącznie piersią przez cały czas mają stolce nieco wodniste, często 
zielono zabarwione i liczne, uzyskując jednocześnie prawidłowe przyrosty masy ciała. Zaniepokojone 
matki często pytają, czy dziecko nie ma biegunki. Mamo, bądź spokojna! Twój maluch jest jak 
najbardziej zdrowy. 

Przypominamy raz jeszcze, że u niemowlaka karmionego piersią prawidłowe jest również oddawanie 
stolca nie codziennie (nawet raz na 2-3 dni), ale o prawidłowej, papkowatej konsystencji i w dużej 
ilości. Jeżeli dziecko ma normalny apetyt i zdrowo wygląda, nie należy podejrzewać u niego zaparć i 
stosować czopków ani innych metod przyspieszających oddanie stolca. 
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Inne, najczęściej zadawane, pytania dotyczące karmienia piersią 
 Jak pobudzić do ssania piersi „podsypiającego” noworodka?  

 

Pisaliśmy już, że karmiąc dziecko piersią, karmimy „na żądanie". Nie zawsze nasz malec ma 
ochotę jeść, mimo że upłynęły już 3 czy 4 godziny. Donoszonego, zdrowego noworodka nie 
musimy i nie powinniśmy pobudzać do karmienia. Uważnie obserwuj potrzeby swojego dziecka. 
Jeśli budzisz je „nie w porę" nie będzie z tego zadowolone, może wręcz stać się nerwowe. Jeżeli 
wydaje Ci się, że Twój maluch je zbyt mało, skonsultuj się z pediatrą. 
 

 Czy budzić malucha, który podczas karmienia zasnął, a wiemy, że się nie najadł (obudzi się i 
będzie ponownie chciał jeść za 20 minut)?  
 

Oczywiście nie budzimy. Być może malec chciał się głównie przytulić, poczuć, że matka jest blisko. 
Za 20 minut może będzie naprawdę głodny albo obudzi się, bo się zorientuje, że został położony 
do łóżeczka, a chodziło mu przecież o kontakt z matką. Dostanie pierś i zadowolony ponownie 
spokojnie zaśnie. Wiemy, że nie zawsze możesz zaspokoić taką potrzebę swojego dziecka. 
Dobrze, jeśli ktoś z domowników pomoże Ci w pracach domowych lub pobędzie trochę ze 
spragnionym towarzystwa malcem. 
 

 Co zrobić, kiedy 8-9-miesięczne niemowlę nadal kilkakrotnie budzi się w nocy do piersi? Może 
nie najada się w ciągu dnia?  
 

Najprawdopodobniej dziecko nie jest głodne. Lubi ssać pierś, ale tak naprawdę budzi się, szukając 
kontaktu z matką. Świetnie wie, że gdy zapłacze, matka weźmie je z łóżeczka do siebie. Może to 
trochę zabawnie zabrzmi, ale tak naprawdę człowiek jest jedynym ssakiem, który życzy sobie, aby 
jego potomstwo spało poza wspólnym „legowiskiem". Czy to dziwne, że nasz malec robi 
wszystko, aby tam wrócić? 
Niestety, musisz wypracować sobie własną receptę albo pogodzić się z gościem w Twoim łóżku. 
Jeśli takie budzenie się w godzinach nocnych jest „nową rzeczą", spróbuj zamiast piersi dać 
maluchowi wodę do picia. Być może w mieszkaniu jest bardziej sucho np. właśnie zaczął się sezon 
grzewczy). Jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko nie jest zdrowe, koniecznie zgłoś się do 
pediatry! 
 

 Jak radzić sobie ze wzdęciami i zaparciami u niemowlaka 3-4-miesięcznego karmionego piersią?  
 

Wzdęcie brzuszka u niemowląt jest częstym objawem towarzyszącym kolce jelitowej. Jeśli 
dziecko jest niespokojne i płacze z powodu wzdęcia brzuszka, możemy mu pomóc, wykonując 
masaż. Pamiętajmy przy tym, aby wykonywane ruchy były delikatne i zgodne z ruchem 
wskazówek zegara (gdy patrzymy na leżące na plecach dziecko), jest to bowiem kierunek, w jakim 
odbywa się perystaltyka jelit. Jeśli układamy dziecko na brzuszku, powinniśmy masować w 
kierunku odwrotnym. Czasem pomoże uniesienie nóżek do góry. Niemowlę najczęściej odda 
wtedy gazy lub stolec. Jeśli niemowlę ma twardy brzuszek, jest niespokojne i dłużej niż zwykle nie 
oddawało stolca, możemy użyć czopka glicerynowego. Pamiętaj, Mamo, że zbyt częste 
stosowanie czopków nie jest dla dziecka najlepsze, ponieważ czopki drażnią śluzówkę odbytu. 
Jeśli problem się powtarza lub stolce mają bardzo zbitą konsystencję, poproś o poradę swojego 
pediatrę. 
 

 Czy mogę pić herbatę miętową lub owocową oraz kawę?  
 

Herbatę możesz pić według własnych upodobań, pamiętając jedynie, aby nie była zbyt mocna. 
Jeśli lubisz, możesz pić także herbatę miętową i owocową. Kawa natomiast nie jest zalecana, o 
czym już pisaliśmy, ale jedna filiżanka kawy, której nie potrafiłaś sobie odmówić, na pewno 
Twojemu malcowi nie zaszkodzi. 
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 Czy owoce cytrusowe jedzone przeze mnie nie zaszkodzą dziecku?  
 

Owoce cytrusowe jedzone przez Ciebie mogą wywołać u Twojego dziecka objawy uczuleniowe 
(wysypkę, ból brzuszka). Oczywiście nie każde dziecko musi reagować w taki sposób.  
 

 Czy w czasie karmienia piersią można jeść potrawy smażone?  
 

Część matek odżywia się, nie stosując jakichkolwiek ograniczeń, i ich dzieci nie mają żadnych 
dolegliwości. Te niemowlęta, które mają silną kolkę jelitową, zmuszają swoje mamy do 
wykluczenia z diety niektórych potraw, w tym np. potraw smażonych. Pamiętaj, że ma to sens 
tylko wtedy, gdy takie wykluczenie przynosi jakąkolwiek poprawę. 
 

 Czy można pić gazowaną wodę i inne napoje gazowane?  
 

Mamom karmiącym polecamy raczej picie wody niegazowanej, ale jeśli nasze niemowlę nie ma 
żadnych dolegliwości, to woda gazowana nie jest oczywiście zabroniona. Inne napoje gazowane 
nie są wskazane z uwagi na ogromną zawartość różnego rodzaju barwników i konserwantów oraz 
kofeiny w coca-coli - dlatego karmiąca mama powinna ich unikać. 
 

 Czy wolno jeść czosnek?  
 

Wolno, tak jak inne potrawy, jeśli naszemu dziecku to nie przeszkadza. Czosnek może być 
przyczyną dolegliwości kolkowych, a niektóre niemowlęta wyraźnie nie lubią czosnkowego 
zapachu swojej mamy i nie chcą ssać piersi. 
 

 Czy należy unikać potraw tłustych?  
 

Raczej unikaj ich nadmiaru, głównie w trosce o własną figurę. Jedz tak, jak lubisz, jeśli jakieś 
konkretne posiłki tego rodzaju nie są Twoim zdaniem przyczyną wzdęcia u dziecka. 
 

 Czy mogę jeść słodycze?  
 

Jeśli niemowlę nie ma kolki, jedynym wskazaniem do ograniczenia słodyczy może być tendencja 
do tycia u jego mamy. Oczywiście w miarę możliwości jedz raczej słodkości własnego wyrobu. W 
cukierkach i ciasteczkach jest zazwyczaj mnóstwo środków poprawiających smak i 
konserwantów. Czekolada i kakao należą do silnych alergenów, dlatego należy ich unikać, 
przynajmniej w okresie karmienia noworodka i najmniejszego niemowlęcia. Są zdecydowanie 
przeciwwskazane u matek niemowląt z rodzin obciążonych alergią, jak również w sytuacji, gdy 
dziecko ma objawy alergii. 
 

 Kiedy i co można włączyć do diety niemowlęcia karmionego piersią? 
 

Gdy Twój maluch ukończy pierwsze 6 miesięcy swojego życia, przychodzi pora na wprowadzenie 
innych pokarmów niż mleko mamy. Zazwyczaj pierwszą potrawą jest zupka jarzynowa, 
początkowo oczywiście bezmięsna. Powszechnie dostępne są aktualne schematy żywienia 
niemowląt i powinnaś je stosować. Żywienie swojego dziecka możesz ponadto omówić z 
pediatrą. 
 

 Jak długo karmić piersią?  
 

Obecnie wyłączne karmienie piersią zaleca się do wieku 6 miesięcy. Potem stopniowo należy 
urozmaicać dietę, jak najdłużej stosując potrawy bezmleczne (zaczynamy od zupy jarzynowej). 
Częściowe karmienie piersią warto jednak utrzymać przynajmniej do końca pierwszego roku życia 
dziecka. Obecnie coraz więcej zwolenników ma karmienie piersią nawet w drugim roku życia. 
Nasz maluch poza normalną dietą odpowiednią dla jego wieku dostaje wtedy pierś np. tylko rano 
i wieczorem. Wszystko zależy od tego, czy odpowiada to matce i dziecku. Niektóre dzieci 
rezygnują z piersi same - wcześniej, niż to zaplanowała ich mama. 
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 Jak zakończyć karmienie piersią?  
 

U młodszego malca stopniowo wprowadzamy dodatkowe posiłki, w tym również mieszanki 
mleczne. Jeśli dziecko to akceptuje, laktacja powinna samoistnie ulegać stopniowej redukcji. 
Nagłe odstawienie dziecka od piersi może być przyczyną zastoju pokarmu w piersiach. Należy 
wtedy pomóc sobie częściowym odciąganiem pokarmu. Bardzo skuteczne są też okłady z liści 
kapusty.  
Jeśli nie radzisz sobie sama, zgłoś się do lekarza ginekologa, który zaleci zastosowanie leku 
hamującego laktację.  
Jeśli Twoje dziecko jest w wieku powyżej roczku, odstawianie od piersi nie musi spowodować 
problemów w postaci zastoju pokarmu. Znacznie większym problemem może być wytłumaczenie 
malcowi, że już nie dostanie ulubionej piersi. Bardzo silną potrzebę kontaktu z Tobą musisz starać 
się zapewnić mu w inny, bardziej „dorosły" sposób.  
 
Zaczyna się kolejny, ale przecież wcale nie mniej piękny etap w życiu Twoim i Twojego dziecka. 

 

 

DLACZEGO WARTO KARMIĆ PIERSIĄ? 
 

 

 

 KARMIENIE NATURALNE JEST KORZYSTNE DLA TWOJEGO DZIECKA 
 
 zabezpiecza maluszka przed wieloma chorobami, ponieważ wraz z mlekiem przekazujesz mu 

przeciwciała do walki z: bakteriami, wirusami, grzybami, alergenami i toksynami. Dzieci karmione 
piersią 10 razy rzadziej stają się pacjentami szpitali. Mleko mamy chroni przed infekcjami 
przewodu pokarmowego, dróg moczowych i oddechowych, chorobami alergicznymi, a także 
zespołem nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS). Jest profilaktyką krzywicy, próchnicy zębów i wad 
zgryzu, wpływa pozytywnie na rozwój mowy i artykulację, 

 jest korzystne dla rozwoju mózgu małego dziecka i jego regeneracji z urazów okołoporodowych, 
 sprzyja rozwojowi intelektualnemu, psychospołecznemu i psychomotorycznemu. Zmniejsza ryzyko 

wystąpienia w życiu dorosłym niektórych chorób m.in. otyłości, cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia 
tętniczego, zawału serca i innych chorób układu krążenia i nowotworowych. 
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KARMIENIE NATURALNE JEST KORZYSTNE DLA CIEBIE 
 
 zmniejsza ryzyko wystąpienia u Ciebie nieprawidłowych krwawień poporodowych i poprzez 

stymulowanie wydzielania oksytocyny sprzyja obkurczaniu mięśnia macicy, chroni Cię przed 
chorobami nowotworowymi i osteoporozą, zmniejsza zagrożenie anemią, 

 pozwala Ci na szybką utratę zbędnych kilogramów i zapobiega otyłości, 
 w początkowym okresie stanowić może dla Ciebie naturalną metodę regulacji poczęć (tzw. metoda 

LAM). 
 

KARMIENIE PIERSIĄ SPRZYJA POWSTANIU WIĘZI MIĘDZY TOBĄ I TWOIM DZIECKIEM 

 hormon regulujący laktację, prolaktyna, ma wpływ uspokajający, łagodzi nastrój i wywołuje 
czułość. Karmiąc stajesz się spokojniejsza i łatwiej jest Ci radzić sobie z trudami macierzyństwa. 
Intensywny kontakt między Wami, wtulenie w ramiona, słuchanie Twojego bicia serca, patrzenie 
sobie prosto w oczy, uspokaja maleństwo i ma znaczenie dla jego rozwoju psychomotorycznego. 

 

KARMIENIE PIERSIĄ JEST TANIE, WYGODNE I EKOLOGICZNE 

 Twój pokarm jest zawsze świeży, gotowy do podania i dostosowany do potrzeb właśnie twojego 
dziecka. Nie musisz go przygotowywać, podgrzewać, sterylizować butelek. Nie możesz go 
maluchowi przedawkować. Twoja pierś nigdy nie jest pusta! Mleko jest wytwarzane podczas 
karmienia, więc im częściej podajesz pierś, tym więcej masz mleka. 

 Karmienie naturalne nie obciąża Waszego domowego budżetu i stanowi dobrą inwestycję w 
przyszłość dziecka, bo wzmacnia jego odporność i chroni przed wieloma wydatkami na leki i 
lekarzy. 

 

  

 

 Gwarancją sukcesu w karmieniu jest wczesny początek. Pierwsze karmienie powinno odbyć się w 
czasie pierwszej godziny po urodzeniu. W pierwszych dniach i tygodniach należy dziecko karmić 
„na żądanie”, czyli według potrzeb matki i dziecka, przynajmniej 8 razy na dobę. Pokarm kobiecy 
jest trawiony ok. 1,5 godziny, dziecko ma więc prawo być głodne po 1-3 godzinach, 

 Nie rezygnuj z nocnych karmień! Nocny pokarm ma 3 razy więcej tłuszczu 
 Karmienie musi trwać odpowiednio długo, aż do opróżnienia piersi. Pilnuj, aby ssanie było 

aktywne – śpiącego przy piersi noworodka delikatnie pobudzaj do ssania. 
 

ABY SIĘ POWIODŁO... 

 Uwierz w to, że możesz wykarmić swoje dziecko. Nie ma 
znaczenia wielkość biustu ani to, czy karmiły inne kobiety w 
Twojej rodzinie, 

 Staraj się nie denerwować. Gdy jesteś spięta, mleko 
trudniej wypływa przez zwężone kanaliki. Dziecku udziela 
się Twój nastrój, więc płacze i irytuje się, gdy mleko nie 
chce lecieć, 

 Nie słuchaj osób, które pod pozorem dawania dobrych rad 
podkopują Twoje zaufanie do ciała i wiarę w sens 
karmienia, 
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TWOJE DZIECKO JEST PRAWIDŁOWO PRZYSTAWIONE DO PIERSI, GDY: 
 
 ma szeroko otwartą buzię, a czubek nosa i broda dotykają Twojej piersi, 
 wargi są wywinięte na zewnątrz, 
 chwyciło nie tylko brodawkę, ale również część otoczki, 
 policzki ma okrągłe, nie zapadnięte, 
 głośno połyka, 
 ssanie nie jest bolesne, możesz czuć lekkie pociąganie, ale nie ból. 

 

SUPLEMENTACJA WITAMINĄ D I K 

Pomimo, że karmienie naturalne jest optymalnym sposobem żywienia niemowląt, Twój pokarm nie 
jest w stanie dostarczyć paluszkowi wystarczającej ilości witamin K i D. Flora jelitowa dziecka, które 
karmisz piersią, nie posiada pełnej zdolności do syntezy witaminy K. Niedobór tej witaminy może 
przyczynić się do wystąpienia u niego choroby krwotocznej. Witamina D ma natomiast wpływ na 
prawidłowy rozwój kości i uzębienia, pozytywnie działa na system nerwowy dziecka, stan skóry oraz 
zapobiega różnego rodzaju chorobom nowotworowym. Zbyt niski poziom witaminy D prowadzić 
może do wystąpienia krzywicy. 

Jeśli karmisz wyłącznie lub prawie wyłącznie piersią, witaminy podawaj w postaci kropli najlepiej 
bezpośrednio do ust maluszka, na łyżeczce lub w kubeczku ze ściągniętym pokarmem. 

Twoje dziecko, jeśli jest karmione wyłącznie piersią lub prawie wyłącznie piersią powinno 
otrzymywać: 

 Witaminę D w dawce 400 jednostek międzynarodowych (400 j.m./dobę). Rozpocznij podawać ją 
dziecku już w pierwszych dobach życia. 

 Witaminę K – jeśli Twoje dziecko otrzymało 1 mg witaminy K domięśniowo po urodzeniu - nie 
wymaga dalszej suplementacji witaminy K. 

 Jeśli po urodzeniu dziecko otrzymało 2 mg witaminy K doustnie podawaj mu witaminę w dawce 
150 mikrogramów na dobę (150µg/dobę) od 2 tygodnia życia, aż do ukończenia 3 miesiąca życia 
dziecka. 

 

       

 

To rodzaj specyficznego kontaktu mamy z dzieckiem, który umożliwia szybsze zaaklimatyzowanie się 
w całkowicie nowym środowisku. W momencie narodzin maleństwo w jednej chwili traci wszystko,  

 

KANGUROWANIE TO BEZPIECZNA I BARDZO 

SKUTECZNA METODA OPIEKI NAD NOWORODKAMI, TAKŻE 
WCZEŚNIAKAMI. 

  

Zapewnia "małym pospieszalskim" nadrobienie straconego 
czasu, który powinny jeszcze spędzać w brzuchu mamy. Metoda 
kangura należy do najbardziej naturalnych i najstarszych 
sposobów utrzymania przy życiu noworodków, które przyszły 
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co było mu miłe, bliskie i dawało poczucie bezpieczeństwa. W zamian otrzymuje oślepiające światło, 
poczucie chłodu i dotyk gumowych rękawiczek. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że im mniejsze 
dziecko, tym trudniej radzi sobie ono z bombardującymi go bodźcami. Nic więc dziwnego, że czuje się 
obco i źle. 

Kangurowanie ma wynagrodzić i zrekompensować wcześniakowi trudne początki. Bliski kontakt "ciało 
do ciała, skóra do skóry" daje wcześniakowi poczucie bliskości i bezpieczeństwa, którego w tej chwili 
bardzo potrzebuje. Śmiało można stwierdzić, że kontakt ten ma takie samo znaczenie, jak wysokiej 
klasy sprzęt medyczny. 

Kojące bicie serca, znajomy głos i zapach, ciepło i miłość, a do tego izolowanie przed nadmiarem 
bodźców sprzyja szybszemu rozwojowi maluszka i pozwala na nawiązanie pozytywnego kontaktu 
między rodzicami a dzieckiem. 

Na czym polega kangurowanie? 

Polega na układaniu wcześniaka na brzuchu mamy (taty lub opiekuna). Mama przyjmuje pozycję 
półleżącą, np. w wygodnym fotelu lub na łóżku. Maleństwo ubrane tylko w czapeczkę, skarpetki i 
pieluchę układa się bezpośrednio na skórze matki z główką między jej piersiami. 

Kontakt skóra do skóry jest w tej metodzie bardzo istotny. Udowodniono, że temperatura klatki 
piersiowej matki potrafi dostosować się do potrzeb jej dziecka. Jeśli organizm maluszka jest 
wychłodzony, temperatura klatki piersiowej matki wzrasta (by go ogrzać), natomiast gdy jest mu za 
ciepło, temperatura spada. Dzięki temu w organizmie dziecka stabilizuje się temperatura ciała, 
ciśnienie krwi i czynność serca. 

Przytulony maluch może być podtrzymywany specjalną elastyczną opaską, która dodatkowo będzie 
pełniła rolę otulacza. Przy takim rozwiązaniu mama zyskuje "wolne ręce", może więc w tym czasie coś 
przekąsić lub czegoś się napić. Takie kangurowanie może trwać nawet kilka godzin dziennie. 
Wszystko zależy od stanu zdrowia wcześniaka i komfortu matki. 

"Mały kangurek" podczas przebywania na brzuchu mamy słyszy bicie jej serca, czuje jej oddech, 
ciepło i zapach skóry. Wszystkie te czynniki sprawiają, że maluch w trakcie kangurowania czuje się 
bezpiecznie i komfortowo, a to z kolei przekłada się na poprawę stanu jego zdrowia. 

Misja kangurowania dobiega końca z chwilą, gdy maluch osiąga odpowiednią wagę ciała i staje się 
bardziej ruchliwy - jest to wyraźny znak, że wszystko wraca do normy. 

Kiedy można zacząć kangurowanie? 

Metoda jest adresowana do noworodków urodzonych przed 36. tygodniem ciąży i ważących mniej niż 
2500 g, których parametry życiowe są w miarę stabilne. Maluch musi samodzielnie ssać i oddychać. 

Skąd wziął się ten pomysł? 

Kangurowanie narodziło się ok. 1978 r. w kolumbijskiej Bogocie. Metoda ta została opracowana z 
przyczyn dość prozaicznych - braku personelu medycznego i odpowiedniego sprzętu. Ograniczona 
ilość inkubatorów spowodowała, że przyznawano je tylko najbardziej potrzebującym wcześniakom. 

Wysoki wskaźnik porzuceń i śmiertelności wśród tej grupy noworodków zmusił tamtejszych lekarzy 
do działania. Z powodu braku dostatecznej ilości sprzętu zaczęto układać małych pacjentów na 
piersiach ich matek, zwiększając w ten sposób szanse na ich przeżycie. Metoda ta okazała się świetną 
alternatywą dla zwykłych inkubatorów. Ku zaskoczeniu kolumbijskich lekarzy okazało się,  
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że większość kangurowanych maluszków, które przebywały w bliskim kontakcie ze swoją mamą 
przeżyło, pomimo wysokiej jak na tamte czasy śmiertelności wśród wcześniaków. 

Metoda "Kangura" zyskała ogromną popularność w Europie Zachodniej i USA, a w krajach 
skandynawskich stała się standardem. Obecnie stosuje się ją także w wielu polskich szpitalach. 

Po prawie 20 latach badań i obserwacji stwierdzono, że kangurowanie jest czymś więcej niż tylko 
zastępowaniem inkubatora. Ta metoda oferuje coś znacznie ważniejszego, coś, czego nie są w stanie 
zapewnić nawet najlepsze inkubatory - bliskość i głęboką więź z rodzicem. 

 

Korzyści dla dziecka 

 skraca się okres sztucznej wentylacji i karmienia sondą 
 wcześniaki szybciej osiągają odpowiedni wzrost i wagę ciała 
 szybciej stabilizuje się akcja serca i rytm oddechu 
 wcześniaki mają lepszą regulację temperatury ciała 
 zmniejsza się ryzyko wystąpienia infekcji 
 noworodki lepiej radzą sobie ze stresem adaptacyjnym 
 wcześniaki szybciej się rozwijają 
 zmniejsza się odsetek ciężkich zachorowań i umieralności wśród tej grupy noworodków 
 wcześniaki szybciej nadrabiają braki wynikające z przedwczesnego porodu 
 układ nerwowy wcześniaków rozwija się szybciej i lepiej 
 wcześniaki śpią znacznie spokojniej, a ich sen jest dojrzalszy niż u wcześniaków 

"niekangurowanych" 
 noworodki te rzadziej płaczą 
 wcześniaki szybciej osiągają prawidłowe napięcie mięśniowe 
 wcześniaki mają słabsze odczucie traumy (pobyt w inkubatorze, odłączenie od matki, liczne 

badania i zabiegi, duża ilość leków) 
 wcześniaki chętniej i szybciej uczą się ssać, co wspomaga proces karmienia piersią 
 wcześniaki mają zaspokojoną potrzebę bliskości, miłości i czułości 
 nawiązuje się silna i głęboka więź emocjonalna między rodzicem a dzieckiem 
 wcześniaki są szybciej wypisywane ze szpitala 

 

Korzyści dla mamy 

 kangurowanie sprzyja poznawaniu swojego dziecka, jego odruchów, zachowań i sygnałów 
przez niego wysyłanych 

 zmniejsza się ryzyko wystąpienia problemów z laktacją i karmieniem piersią  
 dzięki kangurowaniu laktacja zostaje naturalnie pobudzana, co pośrednio przyczynia się do 

poprawy stanu zdrowia dziecka, a u mamy minimalizuje obawy związane z karmieniem piersią 
 zmniejsza się ryzyko wystąpienia depresji poporodowej, a jeśli już do niej dojdzie, to 

kangurujące mamy wychodzą z niej stosunkowo szybko 
 kangurowanie sprawia, że mamy czują się potrzebne, a wręcz niezbędne swojemu dziecku  
 kangurowanie dobrze wpływa na dobre samopoczucie świeżo upieczonej matki 
 kangurujące mamy są pewniejsze i spokojniejsze podczas kontaktu z dzieckiem. Nie panikują, 

nie stresują się i nie boją się wykonywać różnych czynności przy maleństwie  
 kangurowanie jest formą terapii i działa uspokajająco na psychikę świeżo upieczonej mamy, 

która targana jest skrajnymi emocjami, związanymi z przedwczesnym porodem i kiepskim 
stanem zdrowia maleństwa. 
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Korzyści dla taty 

Ojciec dziecka również może wcielać się w rolę kangura, odciążając w ten sposób swoją partnerkę. 
Dzięki temu będzie się czuł potrzebny i szybciej odnajdzie się w nowej roli. Kangurujący tatusiowie nie 
mają poczucia wyobcowania czy odsunięcia. Dzięki tej metodzie mają otwartą drogę do tego, by 
stworzyć z maleństwem silną i głęboką więź. 

Widok spokojnego i zrelaksowanego maleństwa, spoczywającego na brzuchu lub piersiach któregoś z 
rodziców, działa na nich kojąco i uspokajająco. Daje im poczucie wartości i sprawia, że są mu 
rzeczywiście potrzebni. W przypadku opieki nad wcześniakiem taka świadomość jest niezbędna 
zarówno rodzicom, jak i dziecku. 

 

PODSTAWOWE POZYCJE DO KARMIENIA PIERSIĄ 
 
W chwili wypisania dziecka z oddziału noworodkowego jego mama powinna posiadać wiedzę o 
zaletach karmienia piersią i umiejętności praktyczne, niezbędne do prawidłowego karmienia. 
 
Jednym z kluczowych elementów nauczania podstawowych zasad karmienia piersią jest 
przystawienie dziecka do piersi w ciągu 2 godzin po porodzie. Pierwsze karmienia mają szczególne 
znaczenie, dlatego należy zwrócić uwagę, by pozycja mamy i dziecka oraz sposób przystawienia były 
prawidłowe. Położna powinna także kontrolować odruch ssania noworodka i jak najszybciej 
korygować nawet najdrobniejsze błędy. Jednym z podstawowych warunków gwarantujących długie 
karmienie jest prawidłowa pozycja - wygodna zarówno dla matki, jak i dziecka.  
Może to być... 
 

 

 

Leżąca na boku 

Połóż się na boku, a pod głowę i za plecy podłóż 
sobie poduszki. Niemowlę ułóż przy sobie (brzuszek 
do brzuszka), też na poduszce, ale niezbyt miękkiej, 
by dziecko się w niej nie zapadało. Jego główkę 
oprzyj o zgięcie swojego łokcia (ale nie odchylaj jej 
do tyłu), a plecki podeprzyj przedramieniem. 

 

Leżąca na plecach 

Połóż się na plecach, a dziecko ułóż na sobie, na 
brzuszku. Z boku podtrzymaj je ramieniem i 
ewentualnie podeprzyj poduszką tak, by główka 
dziecka znajdowała się na wysokości piersi. Pozycja 
ta zalecana jest szczególnie po cięciu cesarskim. 
Wymaga jednak pomocy personelu, ponieważ 
matka słabo widzi brodawkę sutkową i buzię  
dziecka, łatwo więc może dochodzić do 
uszkodzenia brodawek. 
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Ważne zalecenia: 

Obowiązuje zasada, że noworodki powinny być karmione „na żądanie”, czyli kiedy chcą, ile chcą i jak 
długo chcą (zwykle oznacza to 10-12 razy na dobę). 

Jeśli dziecko przesypia zbyt dużo czasu, należy je budzić i karmić co 2-3 godz. w dzień i co 3-4 godz. 
nocą. W ciągu pierwszych 5 min ssania i połykania dziecko wypija około 85-90% potrzebnego mu 
pokarmu. Zwykle u noworodków donoszonych na 2-3 zassania wypada jedno potknięcie.  

Klasyczna siedząca 

Usiądź w wygodnym fotelu lub na miękkim krześle. 
Plecy powinnaś mieć wyprostowane i podparte. 
Nogi oprzyj na podłodze lub podnóżku. Połóż na 
kolanach małe poduszki lub zrolowany koc, by nie 
bolała cię ręka, gdy będziesz podtrzymywać 
dziecko. Przytul go brzuszkiem do brzucha. Główkę 
oprzyj na zgięciu swojego łokcia, przedramieniem 
podeprzyj plecy, zaś dłonią – pupę. 

Siedząca krzyżowa  

Usiądź wygodnie, z wyprostowanymi, koniecznie 
podpartymi plecami. Stopy oprzyj o podłogę lub 
podnóżek. Pozycja krzyżowa od klasycznej różni się 
tym, że dziecko nie leży w zgięciu twojego łokcia, 
tylko na poduszce, opierając się na twoim 
przedramieniu. Ty zaś ręką podtrzymujesz mu 
główkę. 

 

Siedząca spod pachy (futbolowa) 

Dziecko leży na poduszce, zwrócone brzuszkiem do 
twojego boku, a jego nóżki znajdują się pod pachą. 
Dłonią podtrzymuj mu główkę i kark, a 
przedramieniem – plecy. 
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Dziecko powinno być karmione jedną piersią do końca, a następnie, w razie potrzeby, także drugą. 
Karmienie z obu piersi w trakcie jednego karmienia jest prawidłowe i nie świadczy o zbyt małej ilości 
pokarmu.  

I jeszcze jedna zasada: noworodki karmione naturalnie nie wymagają dopajania, ponieważ całkowite 
zapotrzebowanie na płyny pokrywa pokarm z piersi. 

Przystawienie do piersi 
Przyjęcie prawidłowej pozycji to warunek prawidłowego przystawienia do piersi. Jednak wszystkie 
etapy przystawienia dziecka do piersi należy kontrolować. Buzia dziecka powinna znajdować się 
naprzeciw brodawki sutkowej, pierś uchwycona czterema palcami od dołu, beż dotykania otoczki 
brodawki, kciuk ułożony powyżej otoczki. Dotykanie warg dziecka (od góry ku dołowi) powoduje 
zwykle szerokie otwarcie ust. Należy zdecydowanym ruchem „nałożyć" otwartą buzię dziecka na 
przygotowaną do karmienia pierś. Jeśli dziecko jest prawidłowo przystawione do piersi, to: 

 Czubek nosa i bródka dotykają piersi. 
 Usta są szeroko otwarte, wargi wywinięte. W buzi znajduje się duża część otoczki. 
 W trakcie ssania nie obserwuje się zapadania policzków. Nie słychać cmokania. 
 Ssanie nie jest dla matki bolesne. Po zakończeniu karmienia brodawka sutkowa powinna mieć 

niezmieniony kształt Spłaszczenie brodawki sutkowej świadczy o płytkim uchwyceniu jej w 
trakcie karmienia. 

 

Przygotować mamę na problemy 
W pierwszych dniach i tygodniach karmienia piersią mogą wystąpić problemy o różnym charakterze, 
np. opóźnienie rozpoczęcia laktacji, obrzęk piersi i zastój pokarmu, przepełnienie piersi, bolesność, 
nadżerki i pęknięcia brodawek, zapalenie piersi. Można im jednak zapobiegać. Chodzi przede 
wszystkim o odpowiednią edukację i przygotowanie kobiety na to, ze trudne sytuacje nie świadczą o 
jej braku kompetencji. 

Niekiedy zdarzają się również przejściowe lub stałe sytuacje utrudniające prawidłowe karmienie 
piersią. Są to: 

 czasowe przeciwwskazanie do bezpośredniego karmienia piersią: wcześniactwo, choroba 
noworodka, choroba matki, 

 problemy z brodawkami: płaskie, wklęsłe, zbyt długie i szerokie, 
 małe piersi i związany z tym niedorozwój gruczołów sutkowych, 
 piersi asymetryczne, także po zabiegach operacyjnych, 
 nieprawidłowości dotyczące budowy jamy ustnej dziecka: zbyt długie i silne wędzidełko wargi 

górnej, zbyt krótkie wędzidełko języka, rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, zaburzenia 
mechanizmu ssania. 
 

W sytuacjach tych należy zasięgnąć porady specjalistycznej w poradniach zajmujących się 
zaburzeniami laktacji. 

Gdy konieczne jest dokarmianie 
Jeśli noworodki z różnych powodów wymagają dokarmiania mieszankami sztucznymi (karmienie 
mieszane) lub przejściowego wyłącznego karmienia mieszankami sztucznymi, należy stosować 
mieszanki hipoalergiczne, a jeśli w rodzinie stwierdza się obciążenie chorobami atopowymi - 
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mieszanki bezmleczne. Należy wtedy dążyć do jak najszybszego przejścia na wyłączne karmienie 
piersią. Ze względów medycznych karmienie piersią jest przeciwwskazane, gdy występują następujące 
czynniki: 

 Zakażenia u matki, które zagrażają przeniesieniem infekcji poprzez pokarm do noworodka, np. 
zakażenie wirusem HIV, okołoporodowe zakażenie wirusem ospy wietrznej, okołoporodowe 
zakażenie wirusem cytomegalii, czynna gruźlica. 

 Ciężkie choroby somatyczne matki, np. choroba nowotworowa, wyniszczenie. 
 Ciężkie choroby psychiczne matki, np. upośledzenie umysłowe, psychozy poporodowe, nerwice. 
 Przyjmowanie przez matkę leków, które przenikają do pokarmu i mogą stanowić z-grożenie dla 

zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka. 
 Wrodzone choroby metaboliczne noworodka, powodujące nietolerancję poszczególnych 

składników mleka kobiecego, np. galaktozemia, tyrozynemia, fenyloketonuria.  

 

PAMIETAJ O TYM, MAMO 

Podczas tych niezwykłych dziewięciu miesięcy życia dbaj o siebie jak nigdy dotąd. 
Pamiętaj, że wszystko to, co jesz, pijesz, wdychasz, słyszysz i oglądasz, odczuwa 
rozwijające się w tobie dziecko. 

 

1. Dbaj o odpowiednią dietę: Podczas ciąży zapotrzebowanie na energię wzrasta o 300 kcal, czyli o 
14%. Ilość witamin i składników mineralnych, takich jak wapń, powinnaś zwiększyć o 50%, a w 
przypadku kwasu foliowego, odpowiedzialnego za tworzenie czerwonych ciałek krwi, żelaza i 
witaminy o 100%. 

2. Unikaj nadwagi i niedowagi: Duże znaczenie dla rozwijającego się dziecka ma masa ciała mamy 
przed ciążą i jej przyrost w czasie ciąży. Kobiety z niedowagą, a także te, które przybywają w 
czasie ciąży zbyt mało, częściej rodzą dzieci z niską masą urodzeniową, czyli poniżej 2500 g. 
Udowodniono, że osoby dorosłe, które tuż po urodzeniu ważyły za mało, częściej cierpią z 
powodu nadciśnienia, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca. Z kolei nadmierny przyrost masy 
ciała podczas ciąży może być przyczyną powikłań okołoporodowych, może okazać się również 
początkiem otyłości.  
Według najnowszych badań, kobieta o prawidłowej przed ciążą masie ciała powinna podczas 
dziewięciu miesięcy przybrać na wadze od 11,5 do 16 kg. Ciężarne, które przed ciążą miały 
niedowagę, zwłaszcza nastolatki, powinny przytyć-od 12,5 do 18 kg. Kobiety z nadwagą mogą i 
powinny przytyć w tym czasie od 7 do 11,5 kg. 

3. Pij chude mleko: Mleko to bardzo ważny produkt w twojej diecie. Codziennie powinnaś wypijać 
pół litra chudego mleka. Zawiera wapń, pełnowartościowe białko, witaminę B2 i B12. W okresie 
ciąży zapotrzebowanie na wapń wzrasta o połowę i wynosi 1200 mg. Zalecane jest szczególnie 
mleko chude, gdyż tłuszcz zawarty w mleku i jego przetworach, np. w serach czy jogurtach, 
sprzyja rozwojowi miażdżycy. Warto pamiętać, że żaden twarożek czy jogurt nie jest tak bogaty w 
wapń, jak mleko, z którego zostały wykonane. 

4. Jedz ciemne pieczywo: Produkty zbożowe są źródłem energii, witaminy B1, PP, żelaza i błonnika. 
Pieczywo razowe jest zdecydowanie bogatsze w te składniki niż pieczywo pszenne, białe. 
Przynajmniej w czasie ciąży jedz 6 kromek ciemnego chleba dziennie. Częściowo można je 
zastąpić takimi produktami zbożowymi, jak płatki owsiane, kasze, ryż, makaron. 
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5. Nie zapominaj o drobiu i rybach: Jedz codziennie produkty zawierające białko o wysokiej 
wartości odżywczej: chude mięso, jajka, drób, ryby, nasiona roślin strączkowych (fasola, groch, 
soczewica). Dwa razy w tygodniu jedną porcję produktów mięsnych zastąp porcją ryby morskiej, 
np. popularnym śledziem, makrelą czy łososiem. Ze względu na wysoką zawartość cholesterolu 
nie jedz więcej niż 2-3 jajka na tydzień. Dwa razy dziennie jedz mięso, drób lub wędlinę. Pamiętaj, 
że mięso jest źródłem dobrze przyswajalnego żelaza, a w czasie ciąży zapotrzebowanie na nie 
podwaja się. 

6. Wypowiedz wojnę tłuszczom: Dieta bogata w tłuszcze może doprowadzić do otyłości, 
hiperlipidemii, miażdżycy, choroby wieńcowej, a nawet niektórych nowotworów. Przygotowując 
obiad pamiętaj, że całkowite dzienne spożycie tłuszczów powinno być niższe niż to, które wynika 
z naszych tradycji żywieniowych. Podczas ciąży zwiększa się zapotrzebowanie na niezbędne  
nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w tłuszczach roślinnych. W Twojej codziennej diecie nie 
może teraz zabraknąć dwóch łyżek oleju słonecznikowego, sojowego, kukurydzianego, miękkiej 
margaryny lub oliwy z oliwek. 

7. Unikaj słodyczy: Cukier zaspokaja głód dzięki tzw. pustym kaloriom, wypierając z jadłospisu 
bardziej wartościowe produkty. Sprzyja powstawaniu próchnicy, na którą jesteś teraz szczególnie 
narażona. Poza tym większość ciast i ciastek zawiera również spore ilości tłuszczu. Jeśli w danym 
momencie nie potrafisz odmówić sobie ciastka z kremem, nie obwiniaj się z tego powodu. 
Powinnaś jednak postanowić, że lody, czekoladki i ulubione gatunki ciast będziesz odtąd jadała 
sporadycznie. 

8. Bez soli: Czy wiesz, że sól sprzyja nadciśnieniu, osteoporozie, zaostrza objawy astmy oskrzelowej, 
a nawet zwiększa ryzyko raka żołądka? Ogranicz ją w diecie, a prawdopodobnie uda Ci się 
uniknąć obrzęków. 

9. Zapomnij o alkoholu: Choć jest on bogatym źródłem energii, nie dostarcza żadnych 
wartościowych składników pokarmowych. Nawet sporadyczne picie alkoholu w czasie ciąży 
sprzyja poronieniu, krwawieniu, odklejeniu łożyska, występowaniu wad rozwojowych i porodom 
martwych płodów. 

10. Pięć posiłków dziennie: Nawet jeśli do tej pory jadałaś mniej lub nieregularnie, przyzwyczaj się 
do pięciu posiłków każdego dnia. Pierwsze śniadanie powinno mieć wartość 400-600 kcal, drugie 
śniadanie 300 kcal, obiad 600-800 kcal, podwieczorek 300 kcal, a kolacja 600 kcal. 

11. Pij więcej niż dotąd: Masz do wyboru mleko, soki, nektary, a także wodę. Ilość płynów, łącznie z 
posiłkami w ciągu dnia nie powinna być mniejsza niż 1-1,5 litra. Unikaj jednak mocnej kawy i 
herbaty. 
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MAMO! 
 

BOLĄ CIĘ PIERSI? 

 

MASZ PROBLEM Z KARMIENIEM? 
 

Zgłoś się do Poradni Laktacyjnej  

przy Oddziale Neonatologicznym Szpitala Św. Łukasza 
w Końskich 

 

Telefon:  41  39 02 247  

lub     504 217 927 


