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Od redakcji

I

znów mamy wiosnę! Po cudownej, bajkowej zimie, która – jak się domyślam – dała dużo radości nie tylko dzieciom, czas rozprostować kości, wystawić twarz do słońca, rozkwitnąć
w pełnej okazałości.

Może pomoże w tym zmiana diety – mniej mięsa, więcej roślin? A może warto pomyśleć o wzmocnieniu
swojej odporności? Albo zaprzyjaźnić się z własną przeponą? Nowy numer Kwartalnika Laktacyjnego otwiera się przed Wami nie tylko z tematami laktacyjnymi, bo zdajemy sobie sprawę, że nie samym
karmieniem piersią żyje człowiek (choć wiemy, jakie to wspaniałe – tak, my też uwielbiałyśmy karmić!).
Nie zabraknie tematów na czasie – pytacie często o szczepienia w trakcie karmienia piersią i chętnie
pomożemy Wam rozwiać wątpliwości! Rozprawimy się z pozornym i rzeczywistym brakiem pokarmu,
a także z depresją poporodową. Przedstawimy Wam również bohaterki: honorowe dawczynie, które
dzielą się swoim mlekiem, promotorki karmienia piersią, które wspierają młode mamy, a także WAS
– bohaterki dnia codziennego - z waszymi niezwykłymi historiami tym razem prosto z gabinetów dentystycznych.
My też rozkwitamy – dla Was!

Zuzanna Kołacz-Kordzińska
Zastępczyni Redaktor Naczelnej

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych.
Drukowanie i dystrybuowanie w formie elektronicznej i papierowej bez zgody Redakcji jest zabronione. Treści
zawarte w publikacji mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią porady medycznej ani nie mogą być
jako porada medyczna traktowane. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z dobrym lekarzem lub
doradcą laktacyjnym.
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mleczny skrót

MIKROPLASTIK W BUTELKACH
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Naukowcy z Dublina analizowali
potencjalne narażenie dzieci
na mikroplastik uwalniany z
polipropylenowych
butelek
i pojemników służących do
przygotowywania
mieszanki
mlecznej.
Wykazano,
że
podgrzewanie czy sterylizacja
tego typu pojemników może
istotnie zwiększać uwalnianie
się
drobinek
plastiku.
Badania
wykazały,
że
w
temperaturze 25°C uwalnia się
600 tys. cząsteczek na litr, w
temperaturze 95°C wartość ta
wzrasta do 55 milionów.

Dodatkowo,
na
podstawie
dostępnych danych, określony
został
potencjalny
poziom
narażenia dzieci w 48 regionach
świata.
Stwierdzono,
że
potencjalne dobowe wartości
wahają się od 14,6 tys. do
ponad 4,5 mln cząsteczek
mikroplastiku na osobę.
Jednocześnie eksperci wskazali
strategie mające na celu
zmniejszenie ryzyka ekspozycji,
obejmujące
odpowiednie
sposoby:
sterylizacji
(np.

przygotowanie
wody
do
sterylizacji w czajniku ze stali
nierdzewnej),
przygotowania
mieszanki mlecznej (unikanie
łączenia ciepłych składników
w plastikowych pojemnikach)
i postępowania z nią (odradza
się ponowne jej podgrzewanie i
intensywne potrząsanie).
Źródło: Li D. Shi, Y. Yang, L. et al.
Microplastic release from the
degradation
of
polypropylene
feeding bottles during infant formula
preparation. Nat Food 1, 746–754
(2020).
https://doi.org/10.1038/
s43016-020-00171-y.

POZYCJA
NATURALNA
SKUTECZNĄ
PREWENCJĄ
BÓLU BRODAWKI
W
randomizowanym
kontrolowanym
badaniu
klinicznym
sprawdzono
skuteczność
zastosowania
karmienia
biologicznego,
określonego jako karmienie w
wygodnej odchylonej pozycji
z dzieckiem położonym na
brzuchu matki. W pozycji
tej
grawitacja
zapewnia
maksymalny kontakt matki z
dzieckiem i ułatwia maluszkowi
odpowiednio głębokie złapanie
brodawki i ssanie.
W
ramach
badania
208
ciężarnych kobiet podzielono
na dwie grupy. Jedna z grup
otrzymała
standardowe
wskazówki dotyczące tego,
jak karmić, druga została
przeszkolona w tym zakresie
z naciskiem na karmienie
w
pozycji
biologicznej.
Jednocześnie personel szpitala

został
poinstruowany,
jak
wspierać matki. W ramach
badania sprawdzono częstość
incydentów
obolałych
i
popękanych
brodawek,
obrzęków czy zapalenia piersi.
W trakcie trwania badania
stwierdzono, że mamy w grupie
karmienia
biologicznego
rzadziej zgłaszały problemy
z popękanymi i obolałymi
brodawkami. Wskazuje to, że
tego typu podejście może mieć
istotny wpływ na inicjację i
kontynuację karmienia piersią.
Milinco, M. Travan, L. Cattaneo,
A. et al. Effectiveness of biological
nurturing on early breastfeeding
problems: a randomized controlled
trial. Int Breastfeed J 15, 21 (2020).
https://doi.org/10.1186/s13006-02000261-4.

MATCZYNY
WPŁYW
ODPORNOŚĆ DZIECKA

NA

Do tej pory nie udało się
naukowcom
rozszyfrować
mechanizmu
stojącego
za
ochronnym
wpływem
karmienia
piersią
w
kontekście
występowania
astmy, otyłości czy chorób
autoimmunologicznych.
Najnowsze
doniesienie
z
Uniwersytetu w Birmingham
wskazują, że pokarm kobiecy

może
w
istotny
sposób
stymulować
produkcję
limfocytów T-regulatorowych,
a co za tym idzie istotnie
zmniejszać ryzyko wystąpienia
powyższych schorzeń.
W badaniu wykonano analizy
krwi i kału 38 dzieci, z których
16 karmionych było wyłącznie
piersią, 9 było karmionych
w sposób mieszany, a 13
było
karmionych
jedynie
mieszanką mleczną. Analizy
przeprowadzone
były
dwukrotnie - po urodzeniu oraz w
wieku trzech tygodni. Wykazano,
że
u
dzieci
karmionych
piersią w porównaniu do
dzieci karmionych mlekiem
modyfikowanym
niemal
dwukrotnie
wyższa
była
produkcja
limfocytów
T-regulatorowych. Dodatkowo
u dzieci karmionych piersią
stwierdzono wyższą zawartość
bakterii,
które
wspierają
produkcję
tych
komórek
odpornościowych.
Źródło: Wood HL, Acharjee A, Pearce
H, et al. Breastfeeding promotes
early neonatal regulatory T cell
expansion and immune tolerance
of non-inherited maternal antigens
[published online ahead of print, 2021
Jan 12]. Allergy. 2021;10.1111/all.14736.
doi:10.1111/all.14736.

PICIE MLEKA W CIĄŻY A
RYZYKO WYSTĄPIENIA ALERGII
U DZIECI
Badacze
ze
Szwecji
przeanalizowali dietę ponad 500
ciężarnych, następnie poddali
ocenie występowanie objawów

alergicznych i atopowych u
dzieci w pierwszym i czwartym
miesiącu
życia.
Alergia
wystąpiła u 7,7 % dzieci, u 6,5%
pojawił się wyprysk atopowy,
u kolejnych 6,5% stwierdzono
astmę w dwunastym miesiącu
życia.
Z danych wynika, że u dzieci

matek, które konsumowały
więcej mleka i produktów
mlecznychwciąży,statystycznie
rzadziej występowała alergia.
Nie jest jeszcze dokładnie
poznany mechanizm stojący
za takim wpływem konsumpcji
mleka na alergię u dzieci.
Jedna z możliwych hipotez
zakłada,
że
niektóre
składniki mleka mogą mieć
właściwości
stymulujące
układ odpornościowy dziecka.
Potrzeba dalszych badań, by
określić, jak podaż mleka z dietą
na etapie ciąży i laktacji może
wpłynąć na ryzyko rozwinięcia
się alergii i atopii.
Stråvik M, Barman M, Hesselmar
B, Sandin A, Wold AE, Sandberg
A-S. Maternal Intake of Cow’s Milk
during Lactation Is Associated with
Lower Prevalence of Food Allergy
in Offspring. Nutrients. 2020;
12(12):3680. https://doi.org/10.3390/
nu12123680.
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sesja okładkowa
8 | Kwartalnik Laktacyjny

J

estem mamą miesięcznego
Ignasia - macierzyństwo jest
dla mnie spełnieniem marzeń.
Od początku ciąży wiedziałam, że
chcę budować więź z moim synkiem
oraz dać mu wszystko, co najlepsze
dzięki karmieniu piersią. Początki
były pełne obaw, czy się uda, czy
pokarmu będzie wystarczająco.
Na szczęście były one zupełnie
niepotrzebne, a karmienie piersią
sprawia mi ogromną przyjemność i mam nadzieję,
że dane mi będzie karmić jak najdłużej.
Zdjcia: Katarzyna Friedlen | kejka.com
Na zdjęciach: Paulina Bernia z Synem
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„MamaZima
Kwartału”
Na zdjęciu czytelniczka Kwartalnika
Aga z córką Kają

„Mamawiosna
Kwartału”
Pokażmy, że karmienie piersią

jest

normalne, naturalne i piękne.

Podziel się z nami swoimi zdjęciami zrobionymi
podczas karmienia piersią i zostań

Mamą Karmiącą Wiosennego Kwartału!
Zdjęcie wyślij na adres: kontakt@kwartalnik-laktacyjny.pl
z dopiskiem „Mama Kwartału Wiosna”.
W każdym wydaniu opublikujemy wybrane przez redakcję zdjęcie,
a mama ze zdjęcia otrzyma od nas upominek.
nosidełko Andromeda: do wyboru Explore albo
Free-to-Grow marki TULA

Nagrodę ufundowała wydawnictwa
Oficyna 4eM:
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regulamin konkursu: www.bit.ly/2uzs9r7
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Powiecie, że taka 3-latka nie jest już lekka i wcale
nie tak łatwo ją nosić zawsze, kiedy o to poprosi.
No pewnie, że nie jest! Ale czy to wystarczający
powód, by malucha nie podnosić, nie tańczyć z nim
w ramionach, nie zwiedzać z nim świata? W takich
przypadkach zdecydowanie pomagają nosidła
ergonomiczne, miękkie, z szerokim panelem, najlepiej te regulowane, gdyż dzięki temu można je
doskonale dopasować do siebie i dziecka. Dzięki
użyciu nosidła ciężar malucha jest równomiernie
rozkładany na ramiona, plecy i brzuch osoby noszącej i choć czujesz ciężar, jest on jednak zdecydowanie lżejszy. Czy to aż taka różnica? Inne moje
wakacyjne wspomnienie to obraz dnia nad jeziorem, kiedy moja 2-latka nagle poczuła się śpiąca,
więc postanowiłam z nią pójść do domku i położyć
na drzemkę w cieniu. Nie miałam ze sobą nosidła,
bo przecież – haha! – to nie była pora jej drzemki!
Niestety okazało się, że nie jest już w stanie dojść
o własnych siłach, więc wzięłam ją na ręce…
O tak, zanim doszłyśmy do miejsca docelowego,
zdecydowanie zrozumiałam, jak bardzo wygodne
jest noszenie jej w nosidle. Przypominacie sobie
noszenie maluchów na barana? Czy jest wam wygodnie na dłuższą metę? Ano właśnie.

Zuzanna Kołacz-Kordzińska
Artykuł sponsorowany przez Lenny Lamb

Mamo, weźmiesz mnie
na rączki?
Czyli o noszeniu
starszych dzieci
Mam takie miłe wspomnienie z rodzinnych wakacji w górach, kiedy to schodziliśmy Doliną Jaworzynki do Kuźnic z Przełęczy między Kopami. Było gorąco, mijała
szósta godzina naszej wędrówki, kiedy
niespełna 3-letnia córka wreszcie to powiedziała: „Jestem zmęczona!”. Wyjęłam
z plecaka nosidło, włożyłam ją sobie na
plecy i poszliśmy dalej. Placki ziemniaczane w barze turystycznym smakowały
wtedy wspaniale!

J

ako doula, wsparcie rodzicielskie i doradczyni
noszenia dzieci całkiem często spotykam się
z przekonaniem debiutujących rodziców, że
gdy dziecko zacznie chodzić, to… będzie chodzić.
Tak po prostu, samodzielnie i zawsze! Jakie zdziwienie maluje się na ich twarzach, gdy uświadamiam im, że nie tylko będą nosić swoje dziecko o
wiele dłużej, ale też, że jest to zupełnie normalne.
Sama wspominam te chwile wakacyjnych wycieczek, jesiennych wypraw do lasu, aktywnych
atrakcji organizowanych starszej córce – z młodszą w nosidełku. I to nie tylko dlatego, że 2- czy
3-latka była już zmęczona, ale również dlatego, że
do 3. roku życia lubiła ucinać sobie krótszą lub
dłuższą drzemkę między 12:00 a 14:00. Wyobrażacie sobie siedzenie wtedy w domu tylko dlatego, że maluch śpi? A wyobrażacie sobie bieganie po leśnych dróżkach lub po plaży z wózkiem?
Ano właśnie.
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Noszenie ma znaczenie. To znak bliskości, miłości i uważności na potrzeby dziecka. I nie przeterminowuje się nagle, nie traci na aktualności
z chwilą, gdy maluch sam zaczyna chodzić i biegać. I chociaż jego rozwojowa potrzeba bycia aktywnym i robienia wszystkiego samemu mocno
emanuje z tego roczniaka, 2- czy 4-latka, to nadal
jest to dziecko, które ma ograniczone siły, potrafi bardzo się zmęczyć w jednej sekundzie albo po
prostu nagle chce poczuć bliskość dorosłej, znaczącej osoby. Bez oszukiwania, bez prób „ustawiania sobie rodzica”. I choć czasem świat próbuje nas przekonać, że nie powinniśmy za dużo
nosić, „bo się przyzwyczai”, to warto sobie w tych
momentach przypominać, że bliskość jest ważna bez względu na to, czy człowiek ma 1 miesiąc
czy 70 lat.

Jako doradczyni rodzicielska zwracam uwagę
na to, co dla nas naturalne, również jako gatunkowi ludzkiemu – bliskość, noszenie potomstwa,
współspanie, reagowanie na potrzeby, tworzenie bezpiecznej więzi. Jako doradczyni noszenia
dzieci w chustach i nosidłach miękkich bardzo
dbam o to, by dzieci noszone były bezpiecznie, zarówno dla malucha, jak i dla rodzica. Jako mama
dwóch córek zachwycam się bezpiecznymi, wygodnymi i wspierającymi rozwój nosidłami ergonomicznymi, których mogę używać nie tylko, gdy
dziecko jeszcze nie chodzi samodzielnie, ale w
każdej sytuacji, która tego wymaga. Czy jako rodzic zmęczonego po żłobku roczniaka, czy jako
mama aktywnej 3-latki z chęcią spacerującej po
górach z resztą rodziny, czy jako mama 5-latki,
która spieszy się po starsze dziecko do szkoły, a
jest już spóźniona.

Noszenie jest super i ma wspaniałą moc bliskości. Jeśli mogę sobie w tym pomóc wygodnym i
bezpiecznym sprzętem, chętnie skorzystam. Bo
chcę nosić. Tak długo, jak moje dzieci będą tego
potrzebować.

Edyta Socha

Bierne narażenie mamy
na dym tytoniowy a przebieg laktacji
Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2016 roku palenie tytoniu jest
jednym z największych problemów zdrowia publicznego na świecie. Liczba osób narażonych na dym tytoniowy stale rośnie i aktualnie ponad jedna trzecia światowej populacji to bierni palacze. Stale ponoszą oni liczne konsekwencje wynikające z narażenia
na dym tytoniowy, który zawiera około pięć tysięcy szkodliwych substancji. Udowodniono, że bierne palenie stwarza jeszcze większe ryzyko dla zdrowia niż przyjmowanie
głównego strumienia dymu. Mimo to powszechnie znane są negatywne skutki aktywnego palenia papierosów przez kobiety ciężarne i matki w okresie laktacji, a zdecydowanie zbyt mało mówi się o paleniu papierosów przez osoby z ich otoczenia (narażenie
bierne). W tym zakresie prowadzone są liczne badania i udowodnionych konsekwencji
biernego narażenia na dym tytoniowy przez kobiety w ciąży i mamy karmiące jest coraz więcej. W niniejszym artykule skupiono się na wpływie biernego palenia na przebieg i czas trwania laktacji.

N

ie budzi już wątpliwości fakt, że karmienie piersią przynosi niezliczone korzyści
dla dziecka (m.in. obniżenie ryzyka wystąpienia biegunki, licznych infekcji, AZS, cukrzycy, otyłości, astmy, białaczki limfatycznej i szpikowej, choroby Crohna), mamy (m.in. obniżenie
ryzyka wystąpienia nowotworów piersi i jajnika,
nadciśnienia, cukrzycy, hiperlipidemii, depresji),
zdrowia publicznego i całego systemu. W związku
z tym niezwykle ważne jest, aby analizować czynniki, które mogą wpływać na przebieg oraz czas
trwania laktacji.
W 2019 roku opublikowano wyniki badania, do którego włączono 951 par mama–dziecko. Naukowcy
udowodnili, że matki karmiące, które po porodzie
były narażone na dym tytoniowy, zdecydowanie
rzadziej utrzymywały wyłączne karmienie piersią
swoich dzieci w pierwszych miesiącach ich życia.
Ponadto bierne palaczki w ogóle częściej całkowicie rezygnowały z karmienia piersią swoich
dzieci niż kobiety nienarażone na działanie dymu
tytoniowego. Zgłaszane przez mamy bierne pa-
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Wyniki przytoczonych badań pokazują, że czas
karmienia piersią wśród kobiet narażonych na
bierne palenie jest zazwyczaj krótszy niż ten zalecany przez WHO (sześć miesięcy wyłącznego karmienia piersią, a następnie kontynuowanie przez
dwa lata lub dłużej). Jak to możliwe, że przebywanie wśród palaczy tak znacząco wpływa na skrócenie okresu laktacji i występowanie trudności
podczas karmienia piersią? Naukowcy wskazują
dwie możliwe przyczyny. Istotną rolę odgrywa tu
nikotyna, która stymuluje uwalnianie dopaminy, a
dopamina hamuje wydzielanie prolaktyny. Nikotyna może zatem wpływać na obniżenie stężenia
oraz zahamowanie uwalniania prolaktyny. Na tej
drodze może dochodzić do zmniejszenia produkcji mleka. Ponadto nikotyna zwiększa produkcję
adrenaliny, co może prowadzić do skurczu naczyń
i zaburzenia wyrzutu mleka .
Mleko kobiece wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, więc wydawałoby się, że
zapewni dziecku ochronę i będzie przeciwdziałać
niekorzystnym reakcjom fizjologicznym wywo-

łanym ekspozycją na związki znajdujące się w
dymie tytoniowym. Jednak potencjalna rola karmienia piersią jako modyfikatora efektu może być
komplikowana przez narażenie niemowlęcia na
składniki i metabolity dymu tytoniowego zawarte w mleku. Opublikowane w 2013 roku badanie
wykazało, że średni poziom kotyniny (metabolit
nikotyny) w mleku matek oraz moczu niemowląt
jest istotnie wyższy w grupie narażonej na działanie dymu tytoniowego. Istotnie wyższy poziom
wykazano zarówno 5-7 dni, jak i 4 miesiące po
porodzie. Niezwykle ważne jest zatem, aby zachęcać wszystkich, a szczególnie rodziny, w których są kobiety ciężarne oraz mamy karmiące, do
utrzymywania środowiska domowego wolnego
od dymu tytoniowego. Bardzo ważna jest edukacja na temat zagrożeń zdrowotnych związanych
z biernym paleniem. Tego typu działania mogą
uchronić niepalące kobiety i ich dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy i negatywnymi konsekwencjami dla ich zdrowia.

Bibliografia dostępna w redakcji
kontakt@kwartalnik-laktacyjny.pl

lenie było zatem ujemnie skorelowane zarówno
z wyłącznym karmieniem piersią, jak i z karmieniem piersią w ogóle.
W 2019 roku opublikowano także badanie analizujące zależność pomiędzy biernym paleniem w
ciąży a karmieniem piersią po urodzeniu dziecka.
Metaanaliza wykazała, że prawdopodobieństwo
przerwania karmienia przed szóstym miesiącem
było istotnie wyższe u kobiet narażonych na bierne palenie, niż w grupie nienarażonej. Ekspozycja
matki na działanie dymu tytoniowego w czasie
ciąży była istotnie związana z krótszym czasem i
mniejszą częstotliwością karmienia piersią. Podobnie opublikowane w 2017 roku badanie z USA
wykazało, że kobiety w ciąży, które były biernie
narażone na działanie dymu tytoniowego, znacznie krócej karmiły swoje dzieci piersią niż te nienarażone. Także inne wcześniejsze badania dostarczyły dowodów na związek biernego palenia z
wczesnym zaprzestaniem karmienia piersią.
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Banki Mleka i Honorowe
Dawczynie
Nina Błaszczyk-Nowik

Wkrótce minie rok, odkąd ogłoszono pandemię, a wraz z nią obostrzenia, które uniemożliwiły mamom wcześniaków przebywanie ze swymi dziećmi na oddziale. W tym
okresie z pewnością spadła liczba wcześniaków karmionych mlekiem mamy, bo choć
kobieta rozdzielona ze swoim dzieckiem mogła przynosić mleko, to dla wielu te okoliczności były zbyt trudne do uniesienia.

W

takich wypadkach
tym
istotniejsza
stała się rola Banków Mleka w Polsce, których
na obecną chwilę jest 16. Banki
Mleka to laboratoria, które bazują na mleku dostarczonym
przez Honorowe Dawczynie pomagające wdrożyć rekomendację AAP i WHO, tak aby po mleku
mamy mlekiem drugiego wyboru było właśnie mleko dawczyni,
a nie sztuczna mieszanka jak do
tej pory. Mleko dawczyń trafia do
wcześniaków i dzieci chorych.
Chciałabyś zostać jedną z nich?
REKRUTACJA
1. Z POMOCĄ STRONY WWW.
BANKMLEKA.PL
SPRAWDŹ,
CZY W TWOIM MIEŚCIE DZIAŁA
BANK MLEKA: Gdynia, Gdańsk,
Szczecin, Toruń, Poznań, Warszawa (2), Łódź, Zielona Góra,
Wrocław, Lublin, Rzeszów (2),
Opole, Ruda Śląska, Kraków.
2. UPEWNIJ SIĘ, ŻE JESTEŚ
PO STABILIZACJI LAKTACJI
(po zakończeniu połogu), gdyż
w pierwszym okresie połogu
możesz błędnie oceniać swoje
możliwości fizyczne, psychicz-
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ne i organizacyjne niezbędne do
podjęcia współpracy.
3. SPRAWDŹ, CZY TWOJE
DZIECKO MA PRAWIDŁOWE
PRZYROSTY i nie wpłyniesz negatywnie na jego dobrostan, będąc dawczynią.
4. NAWIĄŻ KONTAKT Z BANKIEM MLEKA w Twoim mieście
– kontakty znajdziesz na stronie
www.bankmleka.pl.
5. WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI,
która opiera się na wywiadzie
medycznym, wymagającym założenia Karty Honorowej Dawczyni (dowiesz się, jakie choroby
dyskwalifikują w dalszym procesie), a następnie wykonaniu
badań krwi (chyba że masz je
aktualne, do 3 miesięcy wstecz).
Ważne: jeśli kobieta przyjmuje
na stałe leki, nie dyskwalifikuje
jej to automatycznie, ale zachodzi duże prawdopodobieństwo,
że jednak Bank Mleka nie nawiąże z nią współpracy.
Jeśli masz prawidłowe wyniki
krwi i przeszłaś pomyślnie wywiad epidemiologiczny, Bank
Mleka będzie w stanie nawiązać
z Tobą współpracę.

NA CZYM ONA POLEGA?
1. TWOJE MLEKO ZOSTANIE
ZBADANE POD KĄTEM CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ. Od
momentu pomyślnych wyników
będziesz mogła odciągać mleko
i przekazywać je Bankowi, gdzie
będzie poddawane pasteryzacji,
zanim zostanie podane potrzebującym dzieciom. Także Twoja
krew będzie badana regularnie
– co 3 miesiące lub wtedy, gdy
zajdzie taka potrzeba podyktowana np. zmianą warunków zamieszkania.
*Jeśli masz niewykorzystane
zapasy zgromadzone przed badaniem, możesz przekazać je do
badań naukowych, które też są
prowadzone przez Banki Mleka.
2. ZOSTANIESZ WYPOSAŻONA
PRZEZ BANK MLEKA W BUTELECZKI, DO KTÓRYCH BĘDZIESZ
ODCIĄGAĆ SWÓJ POKARM –

ustalone zostanie, jak często.
Twój odciągnięty pokarm będzie
odbierany przez kuriera Banku.
Po zabraniu odciągniętego pokarmu otrzymasz kolejne pojemniczki. Zazwyczaj o pojemności 50 ml.

czenie porcji, rozmrażanie i ponowne zamrażanie. To wszystko
negatywnie wpływa na jakość
i skład mleka. Każda buteleczka powinna być opisana datą, a
następnie wstawiona do zamrażarki ustawionej na -20°C.

3. ZOSTANIESZ POINFORMOWANA W JAKI SPOSÓB ODCIĄGAĆ POKARM ORAZ JAK DŁUGO
I W JAKICH WARUNKACH BEZPIECZNIE GO PRZECHOWYWAĆ.

Do niedawna Banki Mleka najchętniej nawiązywały współpracę z Dawczyniami, które były
do pół roku po porodzie. Obecnie wiemy, że mleko mam dzieci mających powyżej roku ma
bardziej zbliżony skład do mleka
odpowiadającego potrzebom
noworodków niż to, które produkują mamy dzieci będących w
drugim półroczu swojego życia.
Tak więc jeśli jesteś mamą długo karmiącą piersią i marzysz
o tym, aby zostać Dawczynią –
próbuj!

Optymalnym schematem postępowania jest przyjmowanie od
Dawczyni mleka, które uzyskała ze ściągnięć z okresu od 2 do
4 tygodni, ale nie jest to jedyny
możliwy tryb działania. W trosce
o jakość pokarmu rekomendowane jest ściąganie mleka bezpośrednio i wyłącznie do pojemniczków przysłanych przez Bank
Mleka, aby minimalizować takie
działania jak przelewanie, łą-
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O rozmiarze piersi decyduje ilość tkanki tłuszczowej, a nie gruczołowej;

Alicja Misztal

•

uczucie zbyt miękkich lub „pustych” piersi –
po okresie stabilizacji laktacji nie wypełniają
się mlekiem tak intensywnie jak w pierwszych
tygodniach po porodzie, jednak - dzięki bogatemu unaczynieniu - wytwarzają tyle samo
mleka;

•

poziom prolaktyny jest wysoki w nocy, niski
zaś po południu – dlatego też u dzieci karmionych piersią możemy zaobserwować częstsze karmienia po południu i wieczorami;

•

krótsze przerwy między karmieniami podczas
karmienia piersią niż przy użyciu mieszanki –
trawienie pokarmu kobiecego trwa krócej (ok.
1,5 h) niż mieszanki mlecznej – dzieci karmione
piersią mogą spać mniej i częściej zgłaszać
się do piersi;

•

mimo tego, że dziecko ssie prawidłowo, pokarm nie płynie z piersi – może oznaczać to zablokowanie wypływu pokarmu – zdarza się tak
pod wpływem wzrostu poziomu kortyzolu we
krwi i zablokowaniu odruchu oksytocynowego, np. gdy matka przeżywa silne negatywne
emocje. Nie oznacza to jednak, że nagle straciła pokarm.

Rzeczywisty i pozorny
niedobór pokarmu
Życie poza ciałem matki jest dla dziecka zupełnie nowym doświadczeniem. Nic dziwnego, że po narodzinach noworodek chce być cały czas przy piersi, a pozostawiony
sam, staje się niespokojny.
I nie ma w tym niczego niepokojącego. Właśnie w tym okresie matka, szczególnie,
gdy są to jej pierwsze laktacyjne doświadczenia, szybko nabiera przeświadczenia, że
dziecko musi być niedożywione, a ona nie posiada odpowiedniej ilości pokarmu w piersiach. Dla zachwiania pewności siebie często wystarczy jedno zdanie: „Czy na pewno
masz odpowiednią ilość pokarmu w piersiach?”, „Nie najada się, dlatego tak długo wisi
na piersi!”. Właśnie wtedy młoda mama, niepewna własnych kompetencji, rozpoczyna
dokarmianie mieszanką mlekozastępczą, najczęściej bezzasadnie.

K

iedy byłaś w ciąży, zapewne nie kwestionowałaś własnej zdolności do dostarczania dziecku właściwego pokarmu. Kiedy dziecko się rodzi, Twój organizm jest dobrze
wyposażony, aby dać mu wszystko, co potrzebne. Dziecko przed narodzeniem nie czuje głodu,
wszystko, czego potrzebowało, dostawało od
Ciebie poprzez pępowinę. Po narodzinach pierwszy raz odczuwa głód. Przyjmowanie pokarmu
przez układ pokarmowy jest dla niego nowością.
Natura tak to wszystko wymyśliła, aby stopniowo
przestawić dziecko raczej przy pomocy częstych
karmień małą ilością pokarmu niż rzadkimi karmieniami dużą ilością mleka. Warto więc zapoznać się z fizjologicznymi zjawiskami i prawidłowościami, które mogą spotkać Cię na mlecznej
drodze.
Niedobór pokarmu – może być POZORNY i
RZECZYWISTY.
POZORNY NIEDOBÓR POKARMU
To sytuacja, gdy matka zgłasza, że ma niewystarczającą ilość pokarmu i jest przekonana, że dziecko jest głodne. Dziecko może być niespokojne,
rozdrażnione, jednak obiektywne wskaźniki nie
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potwierdzają stanu niedostatecznego przyrostu
masy ciała lub niedożywienia.
Jest to jedna z najczęstszych przyczyn rozpoczęcia niepotrzebnego dokarmiania oraz
przedwczesnego zakończenia karmienia piersią.
Często wynika z braku umiejętności realnej oceny
sytuacji i braku wiary we własne możliwości.
Jeżeli stan zdrowia dziecka i matki jest dobry, sposób i przebieg karmienia prawidłowy, a wskaźniki
skutecznego karmienia spełnione, rozpoznajemy pozorny niedobór pokarmu. Warto więc, abyś
zapoznała się z WSK (wskaźnikami skutecznego
karmienia) oraz potrafiła rozpoznać, czy pozycja
i technika podczas karmienia są poprawne. Co
jeszcze warto wiedzieć?

Pamiętaj, że płacz jest dla dziecka formą komunikacji - jedyną, jaką zna i w jaką zostało wyposażone. Dopiero po jakimś czasie nauczy się w inny
sposób komunikować swoje potrzeby. Dlatego też
płacz to nie tylko głód, to także: boję się, jest mi
zimno/gorąco, tęsknię, nudzi mi się, mam coś w
pieluszce, jest za głośno/za cicho, coś mnie kręci
w brzuszku.
RZECZYWISTY NIEDOBÓR POKARMU

Zjawiska, które – błędnie interpretowane – mogą
sugerować niedobór pokarmu:

To sytuacja, gdy dziecko karmione wyłącznie
piersią nie osiąga prawidłowych przyrostów
masy ciała, a zostały wykluczone czynniki ze strony dziecka, tj.:

•

•

stany upośledzające pobieranie pokarmu (zaburzenia funkcji ssania, choroby);

•

niedostateczne wykorzystanie pokarmu (wymioty, zaburzenia wchłaniania);

•

stany związane z zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym (choroby OUN, wady
serca).

wielkość piersi – jest bez znaczenia i nie ma
wpływu na ogólną ilość wytwarzanego pokarmu.

•

Najczęstszą przyczyną zbyt małej ilości pokarmu w piersi jest niedostateczne jej pobudzanie do
wytwarzania mleka. Pokarm tworzy się zgodnie z
zasadą zależności podaży od popytu i jeśli nie pobudza się piersi odpowiednio często do produkcji,
wytwarzanie mleka zmniejsza się.
Do przyczyn takiego stanu rzeczy możemy zaliczyć:
•

•

przyczyny ze strony dziecka:

•

niedorozwój
tkanki
gruczołowej,
stan po radioterapii leczniczej w obrębie piersi/ klatki piersiowej, stan
po rozległych operacjach w obrębie
gruczołu piersiowego czy rozległym
ropniu piersi.

•

opóźnione pierwsze karmienie, brak
odciągnięcia siary w przypadku niemożności przystawienia dziecka do
piersi;

ubytek masy ciała w pierwszych dniach
po urodzeniu przekracza 10% masy
urodzeniowej (ubytek powyżej 7% powinien wzmożyć naszą czujność);

•

dziecko nie wyrównuje masy urodzeniowej do końca drugiego tygodnia życia;

•

nieprawidłowe wskaźniki skutecznego
karmienia (liczba mokrych pieluszek,
stolców, przyrostów masy ciała);

•

brak lub bardzo krótkie połykanie, poniżej 5 minut;

•

długie karmienia (powyżej 40 minut)
o nieprawidłowym rytmie zassań –
połknięć;

•

niepokój (dziecko nie zasypia przy karmieniu, chce ssać cały czas, płacze
przy odstawieniu) lub apatia (nie budzi
się na karmienia, podsypia, słabo płacze);

nieprawidłowa inicjacja laktacji:

przyczyny anatomiczne: krótkie wędzidełko,
wysokie
podniebienie;

•

zaburzenia funkcji ssania, pierwotne: słaby odruch ssania, szukania,
nadmierne odruchy obronne, wąskie otwieranie ust, nieprawidłowa
praca języka oraz wtórne: źle podawana butelka, podawanie palca;

•

brak inicjacji laktacji w przypadku porodu przedwczesnego;

•

nieprawidłowa technika karmienia;

•

nieprawidłowa
piersi;

•

•

choroba, zły stan kliniczny dziecka;

nieprawidłowy instruktaż karmienia
lub jego brak (powinien odbyć się na
oddziale szpitalnym!);

•

dokarmianie bez wskazań;

•

brak odciągania lub zbyt późno wdrożone odciąganie pokarmu w przypadku
rozdzielenia matki i dziecka;

•

chwytania

przyczyny ze strony matki:
•

•

•

•

opóźnienie laktogenezy II (zmęczenie,
ciężka choroba, używki, np. nikotyna,
alkohol), leki hamujące laktację, niekompletny popłód (sytuacja, w której
fragment łożyska pozostał w macicy);
zmniejszenie stężenia prolaktyny:
•

powikłania położnicze np. krwotok poporodowy;

•

niedoczynność przysadki, np.
zespół Sheehana, zespół policystycznych jajników;

•

ciąża;

•

nadwaga i otyłość;

•

•

choroby czy zaburzenia ssania;

•

nieprawidłowe używanie odciągaczy
pokarmu;

przewlekły stres, ból;

•

przemęczenie;

•

zaburzenia więzi;

choroby matki: cukrzyca, niedoczynność tarczycy;
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•

ze strony matki:
•

miękkie piersi (pierwsze 2 tygodnie);

•

pierś jednakowo miękka przed karmieniem, jak i po nim;

•

brak wypływu lub krótki wypływ pokarmu (nie obserwuje się zmiany rytmu
ssania).

Po wykluczeniu przyczyn ze strony dziecka (osłabienie, choroba) i stwierdzeniu nieprawidłowych
wskaźników skuteczności karmienia rozpoznajemy rzeczywisty niedobór pokarmu. Przyczynia
się on do niedostatecznego zwiększania się masy
bądź niedożywienia u dziecka karmionego wyłącznie piersią. Sytuacja ta najczęściej wymaga
profesjonalnej porady laktacyjnej mającej na celu
ustalenie przyczyny (patrz wyżej) oraz wdrożenia
prawidłowego postępowania (poprawy techniki i
pozycji karmienia, rozpoczęcia stymulacji laktacji, dokarmiania, stosowania galaktogogów – substancji mlekopędnych, monitorowania podejmowanych działań).
Pamiętaj! Rokowania są dobre, jeśli w porę rozpoznano rzeczywisty niedobór pokarmu. W zdecydowanej większości przypadków niedobór ten
jest odwracalny.

niedostateczna stymulacja w okresie stabilizacji laktacji:
•

za mała liczba karmień w czasie doby
lub za krótki czas ich trwania;

•

brak karmień nocnych;

•

podawanie smoczka uspokajacza zamiast piersi, gdy dziecko sygnalizuje
potrzebę ssania;

•

karmienie według reżimu czasowego,
nie na żądanie;

•

nieprawidłowe postępowanie w przypadku choroby matki, zaburzeń ssania lub wadliwej anatomii jamy ustnej
dziecka;

zmniejszenie stężenia oksytocyny:
•

ze strony dziecka:
•

•

technika

OBJAWY WSKAZUJĄCE NA RZECZYWISTY NIEDOBÓR POKARMU:
•

POSTĘPOWANIE, KTÓRE ZABURZA LAKTACJĘ:

dezinformacja dotycząca właściwego
postępowania w okresie laktacji, nieprofesjonalne porady.
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Szczepienia w czasie
karmienia piersią
Karolina Morze

Szczepienia od lat są stosowane w celu zapobiegania ciężkim chorobom upośledzającym zdrowie, powodującym ciężkie powikłania, poronienia, deformacje płodu, zgony.
Dzięki powszechnym szczepieniom nie zagraża nam już odra, ospa prawdziwa, błonica, krztusiec, dur brzuszny. Mimo długiej historii stosowania, rygorystycznych warunków wprowadzania szczepionek do obrotu, badaniom kontroli jakości, monitorowaniu
przez producenta zgłoszeń o działaniach niepożądanych, od niedawna wzmaga się
niechęć i nieufność wobec tego typu preparatów. Myślę, że główną przyczyną kontrowersji w tym temacie jest przede wszystkim brak dostępu do rzetelnej wiedzy, brak
powszechnej edukacji w zakresie stosowania szczepionek (i na dobrą sprawę wszystkich innych preparatów leczniczych) i rozprzestrzeniające się w Internecie chaotyczne, emocjonujące - a przez to łatwo wzbudzające zainteresowanie - teorie spiskowe.
Dziś przeanalizujemy wiedzę o szczepieniach w kontekście karmienia piersią. Zanim
jednak dojdziemy do meritum, trochę podstaw.

J

AK ANALIZUJE SIĘ BEZPIECZEŃSTWO TERAPII W
OKRESIE LAKTACJI?

kowna. Czy korzyść z karmienia
nadal przewyższy ryzyko z ekspozycji?

Gdy przychodzi do specjalisty
pacjentka karmiąca piersią, są
trzy aspekty, o których trzeba
pamiętać. Po pierwsze chcemy
pomóc mamie, z poszanowaniem jej celów laktacyjnych, potrzeb i oczekiwań wobec terapii.
Chcemy także chronić laktację,
więc musimy pamiętać o wpływie leków na produkcję mleka
i pracę gruczołu piersiowego.
I musimy też chronić malucha
przed ekspozycją na lek podany
z mlekiem mamy.

Mimo że większość leków przenika do mleka, zazwyczaj odpowiedź brzmi: tak. Korzyść z
karmienia przewyższa ryzyko.
Szacuje się, że tylko 30% substancji leczniczych przeniknie
do mleka w ilościach, które mogłyby być istotne klinicznie dla
dziecka.

Analizując więc bezpieczeństwo terapii, trzeba wiedzieć,
jak lek działa, jakie są jego właściwości, droga w organizmie
mamy, ile leku jest w stanie
przeniknąć do mleka, ile dziecko może pobrać na dobę i czy ta
ilość będzie dla malucha ryzy-
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SZCZEPIONKA – NIETYPOWY
LEK
Mam wrażenie, że pacjenci
przyzwyczaili się do leków powszechnie stosowanych i reklamowanych – tabletek, pastylek,
syropów, sprayów, plastrów,
maści. Jesteśmy oswojeni z
tego typu preparatami, ufamy
im z uwagi na częstą ekspozycję,
pewne pojęcie na temat ich wytwarzania. I oczywiście z uwagi
na namacalność działania: jak

coś boli - lek przeciwbólowy niweluje ból, jeśli jest za wysokie
ciśnienie - tabletka je zmniejsza.
W przypadku szczepionki - z
uwagi na nieczęsto spotykaną
postać iniekcji, jak również fakt,
że zaszczepienie daje pozornie niewidoczną korzyść, a na
temat procesu produkcji większość osób ma tak naprawdę
mgliste pojęcie - to zaufanie jest
mniejsze.
Nie oznacza to jednak, że ten
rodzaj preparatu leczniczego
jest mniej przebadany niż znane
nam tabletki, maści czy syropy.
Wręcz przeciwnie.
PROCEDURA WPROWADZANIA
SZCZEPIONKI DO OBROTU
Każdy producent leku to przedsiębiorca, a każdy przedsiębiorca chce czerpać zyski ze swoich
produktów. Ponieważ jednak
produkt, który wytwarza, dotyczy zdrowia, podlega on specjalnym regulacjom i procedurom,

do których przestrzegania jest
zobowiązany. I nie tylko zobowiązany - spełnienie tych norm
i procedur jest warunkiem dopuszczenia produktu do obrotu.
A więc - żeby producent mógł
zarabiać na swoim produkcie,
musi spełnić wymagania stawiane mu przez specjalnie powołane do tego celu organy kontroli.
Każdy kraj ma własny organ,
który zajmuje się kontrolowaniem i dopuszczaniem leków do
obrotu. W Polsce zajmuje się
tym Urząd Rejestracji Leków,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Na skalę
Europejską decyzje o dopuszczeniu do obrotu w krajach Unii
Europejskiej wydaje Europejska
Agencja Lekowa (EMA, European Medicine Agency).
Co to oznacza dla producenta?
W przypadku szczepionek musi
on przeprowadzić rzetelne i rygorystyczne badania klinicz-

ne I, II i III fazy na określonych
populacjach (badania nad toksycznością, kancerogennością,
genotoksycznością, wpływem
na reprodukcję u zwierząt,
bezpieczeństwem, badania w
grupie ochotników, ustalenie
dawki, określenie działań niepożądanych, badanie stabilności,
ustalenie procesu produkcyjnego, stworzenie charakterystyki
produktu leczniczego i ulotki). Każda z faz musi zostać w
określony sposób udokumentowana. I każda z tych faz badań
jest bardzo, bardzo kosztowna.
Niezależnie od tego, czy szczepionka jest wprowadzona w trybie warunkowym czy zwykłym,
w krajach Unii Europejskiej oraz
USA - a także w większości innych krajów - warunki opisane
powyżej muszą być spełnione
(tryb warunkowy oznacza, że
wprowadzenie leku do obrotu
następuje z maksymalnie skróconymi terminami administracyjnymi).
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Czego producent nie musi, a
więc nie będzie robił, to badania w grupie kobiet karmiących
piersią oraz ciężarnych. A skoro
takich badań nie przeprowadził,
musi poinformować o tym w
dokumentach rejestracyjnych,
więc taką informację ostatecznie zobaczymy w ulotce (chyba
że producent powoła się na badania rzetelnych ośrodków badawczych, które takie badania
przeprowadziły). Czy to oznacza, że szczepionka nie powinna
być stosowana w tej grupie pacjentów?
BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA SZCZEPIONEK W OKRESIE
LAKTACJI
Pamiętamy o tym, co trzeba
wiedzieć podczas ustalania
bezpieczeństwa stosowania leków w laktacji - żeby ocenić, czy
dana terapia stanowi ryzyko dla
laktacji lub maluszka, przede
wszystkim musimy określić,
czy substancja ze szczepionki
może dotrzeć do krążenia
ogólnego
mamy,
a
z
krążenia ogólnego mamy do
gruczołu piersiowego. Potem,
czy i ile może znaleźć się w mleku oraz - jeśli dziecko otrzyma
je z mlekiem (czyli drogą doustną) - czy przetrwa pasaż przez
żołądek i jelita, czy będzie w
stanie zmienić fizjologię malucha. Żeby się tego dowiedzieć,
musimy zerknąć na właściwości
szczepionek.
Szczepionka jest biologiczną
informacją o patogenie (bakterii lub wirusie), która - podana do naszego organizmu - ma
imitować infekcję i stymulować
odporność bez ryzyka rozwoju
choroby. Dla większości infekcji
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karmienie piersią jest korzystniejsze niż odstawienie dziecka od piersi. Tak samo w przypadku odpowiedzi organizmu
na szczepionkę, która - oprócz
tego, że nie wywołuje pełnoobjawowej infekcji - ma działanie
miejscowe: to w miejscu podania następuje główny odczyn
immunologiczny, to tam limfocyty uczą się rozpoznawać patogen i zwalczają go. Żeby ten
proces przebiegał optymalnie,
aktywowane są mechanizmy
wspomagania odpowiedzi immunologicznej, więc zwykle
obserwuje się typowe reakcje
po szczepieniu - podwyższoną
temperaturę, ból w miejscu podania, czasami obrzęk. Żaden z
tych elementów szczepienia nowej generacji szczepionkami nie
wpływa niekorzystnie na dziecko, jak zaobserwowano w badaniach nad różnymi preparatami.
Nie obserwuje się przenikania
składników tych szczepionek do
mleka, a nawet gdyby fragmenty
antygenu (białka lub części wirusa lub bakterii) trafiły do mleka, zostałyby rozłożone w przewodzie pokarmowym dziecka.
Na tej podstawie uznaje się, że
- dla szczepionek nowej generacji i prawie wszystkich nośników
informacji o patogenie - ryzyko
w okresie laktacji jest bardzo
niskie, karmienie piersią nie jest
przeciwwskazaniem do szczepienia.
Istnieją tylko dwie szczepionki, które - z uwagi na specyfikę nośnika tej informacji - nie
są zalecane w okresie laktacji.
To szczepionka na żółtą febrę
oraz ospę prawdziwą. Pozostałe szczepionki uznaje się, że nie
niosą ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

NOŚNIKI INFORMACJI O PATOGENIE W SZCZEPIONKACH A
BEZPIECZEŃSTWO W LAKTACJI W OPINIACH MIĘDZYNARODOWYCH OŚRODKÓW REFERENCYJNYCH (WHO, CDC)
1. Szczepionka żywa, atenuowana
Szczepionka
żywa,
atenuowana zawiera całe patogeny
(bakterie lub wirusy), które zostały osłabione i pozbawione
zdolności namnażania. Nie ma
przeciwwskazań do podawania
ich kobietom karmiącym piersią, z wyjątkiem szczepionki na
żółtą febrę i ospę prawdziwą.
Przykłady szczepionek żywych,
osłabionych to: szczepionka na
świnkę, odrę, różyczkę.
2. Szczepionka żywa, rekombinowana (wektorowa, nowej generacji)
To szczepionka zawierająca
nieszkodliwy dla człowieka lub
osłabiony, dobrze znany nośnik
(wektor) wirusowy z wbudowanym kodem genetycznym
innego patogenu. Dzięki temu
nieszkodliwy wirus - namnażając się w organizmie - produkuje
białko, które należy do patogenu, na który ma być wzbudzona
odporność. Uznaje się, że takie
szczepionki nie stanowią wysokiego ryzyka dla karmionych
piersią dzieci i kobiety karmiące
piersią mogą się nimi szczepić.
3. Szczepionka inaktywowana
Szczepionka
inaktywowana
zawiera całe patogeny, które
zostały zabite za pomocą temperatury, środków chemicznych
lub promieniowania. Nie mają
zdolności namnażania. Nie ma

przeciwwskazań do podawania
ich kobietom karmiącym piersią. Przykłady to: szczepionka na
błonicę, tężec, krztusiec czy dur
brzuszny.
4. Szczepionki antygenowe, podjednostkowe (nowej generacji)
Szczepionka antygenowa zawiera tylko fragmenty patogenu, tzw.
antygeny – części otoczki, komórki, białka, z których składają się
dane bakterie lub wirusy. Proces
produkcji takiej szczepionki jest
krótszy i łatwiejszy niż szczepionek żywych lub inaktywowanych.
W procesie produkcji wykorzystuje się rośliny i roślinne mechanizmy
ekspresji genów do wytwarzania
konkretnych, wysoce immunogennych białek (np. w przypadku jednej ze szczepionek na COVID-19),
uzyskanie antygenów może odbywać się poprzez rozszczepianie
patogenu na kilka fragmentów.
Innym rodzajem szczepionki antygenowej jest szczepionka toksoidowa, która zawiera toksynę
bakteryjną pozbawioną działania
toksycznego (np. szczepionka na
tężec). Obecnie uznaje się, że kobiety karmiące piersią mogą być
szczepione tymi szczepionkami.
5. Szczepionka mRNA
Szczepionka mRNA zawiera wyizolowany, specyficzny kod RNA, który jest przepisem na konkretne,
immunogenne białko patogenu.
Podanie domięśniowe powoduje,
że nasze własne komórki produkują - na podstawie przepisu - ograniczoną ilość białka patogenu,
prezentują je na swojej powierzchni i dzięki temu białe krwinki uczą
się rozpoznawania fragmentów
patogenu. Szczepionki mRNA są
dobrze znane, choć do tej pory nie

było wystarczających nakładów
finansowych, żeby zrealizować ich
produkcję, z uwagi na bardzo rygorystyczne warunki przechowywania i transportu. Obecnie jedynymi
dostępnymi szczepionkami mRNA
są te na COVID-19. W opinii ośrodków badawczych i referencyjnych
ryzyko stosowania szczepionek
mRNA w grupie kobiet karmiących
piersią jest niskie.
PODSUMOWANIE
Najnowszej generacji szczepionki, jak szczepionki podjedostkowe, wektorowe czy mRNA, często
wywołują obawy i niepokój, ponieważ zrozumienie mechanizmu ich
działania jest bardzo trudne. Mass
media nie pomagają w tym procesie, propagując niesprawdzone
treści, bez zrozumienia podstaw
działania szczepionek. Nierzetelne
dziennikarstwo prowadzi do eskalacji niepokoju, a częsta ekspozycja na takie treści pogłębia wiarę
w fake newsy i teorie spiskowe. W
rzeczywistości kwestie szczepień
są znacznie prostsze i nie tak emocjonujące, jak się je przedstawia.
Brak badań producenta w grupie
kobiet karmiących piersią, zarówno jeśli chodzi o szczepionki,
jak i często stosowane leki np.
furazydynę czy ketoprofen, nie
oznacza, że dany preparat stanowi ryzyko dla pacjentek w tej
grupie czy ich dzieci. Oznacza, że określając stosunek korzyści do
ryzyka - nie mamy dostępnych
badań nad przenikaniem leków
do mleka, w konsekwencji trzeba
brać pod uwagę takie informacje,
jakie są dostępne. W wielu przypadkach inne informacje (mechanizm działania, farmakokinetyka,
właściwości) są wystarczające,
żeby takiej oceny dokonać.
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Maria Szmidt

Jak w 6 krokach zadbać
o swoją odporność?
Odporności nie da się zbudować w jeden dzień ani tydzień… Niestety zazwyczaj interesujemy się tym tematem, kiedy już jesteśmy chorzy lub podziębieni. W czasach pandemii szczególnie ważne wydaje się, aby o odporność dbać na co dzień – jak to zrobić?
Naturalnie i długoterminowo!

Z

acznijmy od początku… Na rozwój układu
odpornościowego we wczesnym okresie
życia ma wpływ wiele czynników, m.in.
żywieniowych czy środowiskowych. Dużą rolę w
kształtowaniu odporności ma karmienie piersią,
które zapewnia rozwój i nabywanie kompetencji
układu odpornościowego. Następnie - po okresie
niemowlęctwa i ukształtowaniu układu odpornościowego - wyraźny spadek odporności obserwuje się wśród osób dorosłych oraz starszych. U
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osób dorosłych spadek odporności i wzrost zachorowalności na różnego typu infekcje wiąże się
z przewlekłym stresem, niską jakością diety, niedoborami snu oraz innymi czynnikami. Wówczas
okazjonalne stosowanie suplementu diety, który
miałby wzmocnić naszą odporność, nie sprawi,
że za dotknięciem magicznej różdżki wzmocni
się nasza odporność. Odporność buduje się latami, a składa się na to suma różnych aspektów
stylu życia.

Zdrowy styl życia został niedawno uznany za najważniejszy krok, jaki może podjąć każda osoba,
aby naturalnie wspierać swoją odporność. Wskazuje się, że aby wzmocnić swoją odporność, skutecznie i długotrwale warto zadbać o wszystkie
6 filarów Medycyny Stylu Życia. Zgodnie z informacją na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia jest to „dziedzina medycyny,
która w oparciu o dowody naukowe wykorzystuje
kompleksowe zmiany codziennych zachowań w
celu zapobiegania chorobom, odwracania ich
skutków oraz wspierania procesu leczenia”. O co
zatem powinniśmy zadbać, aby prowadzić zdrowy
styl życia?

•

Wybierać warzywa i owoce z różnych rodzin
(np. dyniowate, korzeniowe, kapustne, liściowe) oraz o zróżnicowanym kolorze (np. pomarańczowe, zielone, fioletowe) – każde z nich
będzie dostarczało - w zależności od charakterystyki - innych niezbędnych składników dla
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego , np. witaminę C, polifenoli, B-karoten, cynk.

•

Ograniczać spożycie wysokoprzetworzonych,
tłustych produktów.

•

Stosować różnorodne przyprawy, które oprócz wzmocnienia smaku naszych potraw,
- dostarczą wiele aktywnych składników, np.
kardamon, imbir, rozmaryn, kurkuma. Czosnek i cebula również zawierają aktywne
związki o działaniu m.in. bakteriobójczym i
wzmacniającym odporność.

•

Produkty zawierające duże ilości kwasów EPA
i DHA również będą korzystnie stymulowały
budowanie odporności, tj. ryby, oleje roślinne,
nasiona chia czy lnu.

•

Wspierać prawidłowe funkcjonowanie mikrobioty jelitowej poprzez spożywanie produktów z bakteriami probiotycznymi (np. kiszonki,
fermentowane napoje mleczne), spożywanie
zalecanych ilości błonnika z dietą (którego
frakcje stymulują rozwój bakterii probiotycznych) oraz - po zastosowanej antybiotykoterapii - zgodnie z zaleceniami lekarza przyjmować probiotyki.

•

Dbać o prawidłowe nawodnienie organizmu –
jeżeli masz problem z wypijaniem dostatecznej ilości wody, możesz dodać niesłodzony
sok, np. z wiśni czy cytryny.

DIETA
Żywność, którą spożywamy na co dzień, ma
ogromny wpływ na nasze zdrowie. Typowy sposób żywienia „typu zachodniego”, który przepełniony jest wysokoprzetworzonymi produktami,
cukrem, solą, tłuszczem i przetworzonym mięsem, zawiera jednocześnie bardzo małe ilości
błonnika pokarmowego, składników mineralnych
oraz witamin. Tego typu dieta w większości przypadków charakteryzuje się również dodatnim bilansem energetycznym, prowadząc do otyłości,
niedoborów ważnych składników w organizmie,
stanów zapalnych, a w konsekwencji upośledzenia odporności poprzez różne mechanizmy m.in.
zmniejszoną zdolność organizmu do reagowania
na różne patogeny. Natomiast dieta, która będzie
charakteryzowała się wysoką zawartością pełnoziarnistych produktów zbożowych, owoców i
warzyw (każdego koloru), przewagą roślin strączkowych nad mięsem oraz niską zawartością wysokoprzetworzonych produktów, będzie dostarczać do organizmu wiele ważnych składników
pokarmowych, m.in. witamin, składników mineralnych, promując jednocześnie wzrost bakterii
probiotycznych w jelitach, redukując stan zapalny, przez co zwiększy się odporność organizmu.
Na co warto zwrócić szczególną uwagę w zakresie diety?
•

Zmierzać w miarę możliwości, małymi krokami, do zbilansowanej diety roślinnej, w której
dominują pełnoziarniste produkty zbożowe,
różnokolorowe warzywa i owoce (w tym kiszonki, które zawierają bakterie kwasu mlekowego), suche nasiona roślin strączkowych,
orzechy, nasiona i pestki.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Kolejnym filarem zdrowego stylu życia, co nie powinno nikogo dziwić, jest aktywność fizyczna. Regularne podejmowanie umiarkowanej aktywności
fizycznej na poziomie 150 min/tydzień lub 30 min
– 1 h/dobę korzystnie wpływa na odporność człowieka, zwiększając odporność na patogeny oraz
zmniejszając stany zapalne. Co ciekawe, badania
naukowe wskazują, że umiarkowana aktywność
fizyczna zmniejsza ryzyko infekcji górnych dróg
oddechowych nawet o 50%.
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PALENIE TYTONIU I INNE UŻYWKI

STRES

W tym przypadku nie ma co się długo rozpisywać unikaj palenia papierosów oraz stosowania innych
szkodliwych używek.

Długotrwały stres zwiększa poziom kortyzolu we
krwi, który niekorzystnie wpływa na układ odpornościowy. W związku z tym postaraj się znaleźć
sposoby na zrelaksowanie i obniżenie poziomu
odczuwanego stresu w ciągu dnia. Z małym dzieckiem nieraz może się to wydawać abstrakcyjne,
natomiast zadbanie o swój dobrostan psychiczny
jest niezwykle ważne dla zdrowia. Narzędzi do radzenia sobie ze stresem jest wiele – ważne, abyś
znalazła odpowiednie do swoich potrzeb oraz
czasu, jakim dysponujesz!

SEN
Sen jest niezbędnym procesem fizjologicznym,
który w ostatnich czasach został uznany za wykazujący niezwykle istotne właściwości regulacyjne
i regeneracyjne dla wielu układów w organizmie,
w tym układu odpornościowego. W przypadku
snu ważna jest zarówno jego ilość, jak i jakość.
Oczywiste jest, że przy karmieniu piersią trudno
o ciągły długi sen. W związku z tym dla zachowania i wzmocnienia odporności warto, abyś ucinała sobie drzemki w ciągu dnia wraz z dzieckiem,
wykorzystując wolne chwile na regenerację. Dostarczenie organizmowi odpowiedniej dawki snu
w ciągu dnia działa korzystnie za wzmocnienie
odporności, jak również na zdrowie układu sercowo-naczyniowego czy samopoczucie!

Obszar zdrowego stylu życia

Staraj się małymi krokami:
•

•
Dieta

RELACJE/WSPARCIE SPOŁECZNE
Zdrowy styl życia uwzględnia również utrzymywanie relacji społecznych, wspólne spacery czy
rozrywkę. W czasach pandemii nie jest to proste,
lecz nie oznacza to, że nie jest możliwe! Dzięki
technologii możemy zadbać o kontakty z bliskimi,
przyjaciółmi czy też innymi mamami poprzez spotkania online. Tego typu spotkania, chociaż nie
będą wstanie zastąpić tych na żywo, pozwolą na
podzielenie się swoimi przemyśleniami, obawami
czy przyjemnościami.

•
•
•
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ważny do
przy zakupach za minimum
100 zł. Promocje nie łączą się.

wdrożyć większą ilość warzyw (3-5 porcji/
dobę) i owoców (2-4 porcji/dobę) w różnych
kolorach (np. zielone brokuły, czerwoną paprykę, czerwone wiśnie, żółty banan);
zamieniać wysokoprzetworzone produkty
zbożowe na te pełnoziarniste (np. biała bułka,
pełnoziarnisty chleb, jasny makaron razowy
makaron, kasze);
zmniejszać ilość spożywanego mięsa na rzecz
suchych nasion roślin strączkowych, orzechów i nasion;
ograniczyć spożycie soli, słodzonych napojów, mięsa, tłustych przekąsek zawierających
nasycone kwasy tłuszczowe;
zwiększać wypijaną ilość wody w ciągu dnia.

Aktywność fizyczna

Postaraj się zorganizować sobie regularną i umiarkowaną aktywność fizyczną:
30-1 h/dobę lub 150-300 min/tydzień – nie
musisz od razu trenować jak sportowiec!
Może to być żwawy marsz, taniec wzmocniony dodatkowymi ćwiczeniami oporowymi.

Palenie tytoniu i inne używki

Unikaj palenia papierosów oraz stosowania
innych
szkodliwych
używek.

Sen

Oczywiście podczas laktacji ciężko o nieprzerywany
sen,
natomiast
pamiętaj,
że sen to zdrowie. Postaraj ucinać sobie nawet krótkie drzemki w ciągu dnia,
co zwiększy sumę przespanych godzin.

Stres

Korzystaj regularnie z narzędzi, które zmniejszą Twój poziom stresu. Może
to być ulubiona muzyka, rozmowa z przyjaciółką, oglądanie serialu, samotny spacer, medytacja, kąpiel w wannie, układanie puzzli czy narzędzia mindfulness.

Relacje/wsparcie społeczne

Pomimo pandemii staraj się być w kontakcie - chociażby online - z bliskimi, przyjaciółmi oraz innymi mamami.

reklama

10% kupon
rabatowy:
KL21

Wskazówka
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Maja Machel

Karmienie piersią
a depresja poporodowa

M

ECHANIZM WARUNKUJĄCY ZAISTNIENIE LAKTACJI

Hormonami w głównej mierze odpowiedzialnymi za pojawienie się pokarmu w piersiach
kobiety są prolaktyna i oksytocyna. Pierwsza odpowiada za syntezę mleka, a na wzrost jej poziomu w organizmie matki wpływa pobudzanie piersi
przez dziecko. Co istotne, konieczna jest stymulacja otoczki brodawki, gdyż to w niej umieszczone
są receptory aktywujące wyrzut prolaktyny. Mechanizm ten jest procesem samonapędzającym
się, bowiem ssanie piersi w sposób bezpośredni
inicjuje i pobudza produkcję pokarmu. Prolaktyna
jest wprawdzie wiązana z reakcją stresową, okazuję się jednak, że w rzeczywistości chroni ona
organizm przed niekorzystnymi skutkami stresu.
Z kolei oksytocyna odpowiada za przesuwanie
mleka z kanalików do ujścia gruczołu piersiowego (niski poziom oksytocyny, hamowanej m.in.
przez stres, może skutkować zatkaniem kanalików mlecznych), a jej poziom jest zwiększany
przez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem:
przytulanie, dotykanie, głaskanie. Stąd tak ważny
w procesie uruchamiania i stabilizowania się laktacji jest tzw. kontakt „skóra do skóry” pomiędzy
noworodkiem a mamą. Należy pamiętać, iż niski
poziom oksytocyny jest także jednym z czynników
ryzyka wystąpienia depresji.

nastrój, wywołując tzw. baby blues, czyli smutek poporodowy. Jest to reakcja fizjologiczna i
stanowi ona naturalną konsekwencję opisanych
przemian zachodzących w organizmie. Pojawia
się zwykle 3-6 dni po porodzie (często w momencie pojawienia się nawału mlecznego) i trwa do ok.
10-14 dni po rozwiązaniu (mija samoistnie). Szacuje się, że baby blues dotyczy 39-85% kobiet w
okresie poporodowym. Najczęściej spotykanymi
objawami baby bluesa są: zwiększona skłonność
do płaczu, zmienność nastrojów, uczucie zmęczenia, smutek, podenerwowanie, drażliwość,
nerwowość. Objawy te wprawdzie nie muszą
wpływać na obniżenie zdolności do swobodnego
funkcjonowania na co dzień, mogą jednak istotnie
wpłynąć na pogorszenie komfortu życia. Nie należy lekceważyć poporodowego przygnębienia,
ponieważ istnieją przypuszczenia, wedle których
wspieranie kobiety adekwatnie do jej potrzeb w
okresie wystąpienia baby bluesa może uchronić
ją przed rozwinięciem się depresji poporodowej
lub istotnie osłabić jej ewentualny przebieg.
Do skutecznych sposobów łagodzenia objawów
baby bluesa zalicza się:
•

BABY BLUES
W związku z zakończeniem ciąży, przebytym porodem oraz rozpoczętym połogiem kobieta doświadcza nagłych i silnych zmian hormonalnych
(chodzi m.in. o spadek estrogenów, progesteronu, tyroksyny czy intensywny wzrost wymienionej
wyżej prolaktyny), które mocno wpływają na jej
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efektywne zaopiekowanie zmęczenia (wysypianie się, kiedy to tylko fizycznie możliwe,
nierezygnowanie ze snu na rzecz np. sprzątania, funkcjonowanie zgodnie z zasadą: „Śpij,
kiedy śpi dziecko”),

•

zdjęcie z siebie nierealnych oczekiwań (ujarzmienie niezdrowego perfekcjonizmu),

•

otaczanie się ludźmi wspierającymi, ładującymi pozytywną energią,

•

zrezygnowanie, w miarę możliwości, z wszelkich aktywności zwiększających zmęcze-

nie, zwłaszcza jeśli wykonywane są one pod
przymusem (przyjmowanie gości, sprzątanie,
gotowanie etc.) – warto te obowiązki zawiesić lub przekazać je innym członkom rodziny,
przynajmniej do czasu ustabilizowania karuzeli hormonalnej.

bie mianem kiepskiej matki, która nie potrafi
należycie zadbać o swoje dziecko;
•

brak odczuwania radości z macierzyństwa;

•

poczucie, że sytuacja, w której znajduje się
kobieta, jest bez wyjścia i nikt nie może jej w
tym pomóc, że już zawsze będzie źle - poczucie beznadziejności;

•

silnie odczuwane lęki o zdrowie i życie dziecka
oraz nieustanny strach matki o to, że skrzywdzi własne dziecko;

•

niechęć do zajmowania się dzieckiem, odczuwanie wobec niego obojętności lub irytacji;

•

trudności w podjęciu relatywnie prostych decyzji (co zjem na śniadanie, jak się ubiorę, jak
ubiorę dziecko, czy wyjdę z nim z domu), silny
spadek koncentracji;

•

silne i permanentne odczuwanie zmęczenia i
osłabienia;

Objawy oraz czynniki, które powinny wzbudzić
czujność samej mamy lub jej otoczenia (uwaga!
pożądana jest wnikliwa obserwacja, ponieważ
presja społeczna, by być tzw. dobrą matką, może
spowodować u kobiety chęć świadomego lub
podświadomego ukrycia swoich problemów):

•

przebyte doświadczenie złego potraktowania
przez personel medyczny w trakcie porodu
i połogu;

•

intensywne przeżywanie zmian w ciele, mocne poczucie braku atrakcyjności.

•

W grupie największego ryzyka zagrożenia depresją poporodową są kobiety pozbawione wsparcia

DEPRESJA POPORODOWA – CZYM RÓŻNI SIĘ OD
BABY BLUESA?
Główna różnica pomiędzy smutkiem poporodowym a depresją poporodową dotyczy samych objawów, ich liczby, natężenia oraz faktu, iż w przytłaczającej większości przypadków symptomy
depresji nie mijają samoistnie. Często przyczyną
braku rozpoznania i wdrożenia właściwego leczenia jest całkowity brak świadomości samej matki,
a także jej otoczenia, że sytuacja wymaga podjęcia interwencji. Temat depresji poporodowej jest
niestety zagadnieniem wstydliwym, pomijanym
lub ukrywanym, wobec czego wiedza w tym zakresie nie jest powszechna.

•

stale odczuwane przygnębienie, brak odczuwania radości z rzeczy, które dotychczas cieszyły (anhedonia);

ze strony partnera czy najbliższej rodziny, ko-

natłok natrętnych, negatywnych myśli, często
pojawiające się poczucie winy, określanie sieKwartalnik Laktacyjny | 31

biety dążące do perfekcji w macierzyństwie,
kobiety z uwarunkowaniami genetycznymi (np.
których matki chorowały na depresję poporodową), kobiety, które urodziły dzieci w okresie
jesienno-zimowym, oraz kobiety, które ze względu na ciążę przerwały leczenie depresji (u 75%
takich kobiet najprawdopodobniej nastąpi nawrót
choroby).
Bardzo pomocnym i łatwo dostępnym, również
w warunkach domowych, narzędziem do oceny ewentualnego ryzyka wystąpienia depresji poporodowej jest Edynburska Skala Depresji Poporodowej, dostępna w sieci (np. www.
depresja-poporodowa.pl/edynburska-skala-depresji-poporodowej.php).
LECZENIE DEPRESJI POPORODOWEJ
Najczęściej spotykaną formą leczenia depresji
jest psychoterapia oraz farmakologia. Tę ostatnią
zaordynować może lekarz, np. psychiatra, ewentualnie lekarz rodzinny. Każdorazowo musi być
ona dobierana indywidualnie do danej pacjentki, gdyż lek, który pomógł jednej kobiecie, może
okazać się nieskuteczny u innej. Warto pamiętać
również o tym, iż w początkowym okresie farmakoterapii notuje się niekiedy nasilenie objawów, a
dopiero w nieco późniejszym jej etapie pojawia się
właściwy wynik terapii. Biorąc jednak pod uwagę
fakt, że nieleczona depresja poporodowa odbiera siły i radość z macierzyństwa i może również
zagrażać życiu, zalecona przez lekarza metoda
leczenia wydaje się być najlepszym posunięciem
terapeutycznym.
LEKI PRZECIWDEPRESYJNE A KARMIENIE PIERSIĄ
Istnieją leki przeciwdepresyjne, które mogą być
przyjmowane przez kobiety karmiące piersią.
Oczywiście decyzja o ich zastosowaniu musi być
podjęta przez lekarza, będącego w posiadaniu na
bieżąco aktualizowanej wiedzy oraz dostępu do
rzetelnych źródeł (klasyfikacja bezpieczeństwa
stosowania leków podczas karmienia piersią –
kategorie ryzyka według profesora Hale’a). Przyjmuje się, iż w takiej sytuacji najczęściej wybierane
substancje to sertralina (lek ten jest niewykrywalny lub wykrywalny w nieistotnych klinicznie ilościach w krwi karmionego dziecka) i paroksetyna.
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CZY KARMIENIE PIERSIĄ MOŻE MIEĆ WPŁYW NA
NASTRÓJ KOBIETY?
Udane karmienie piersią uważa się za istotny
czynnik podnoszący poziom samozadowolenia u
kobiety, zarówno pod kątem psychicznym (poczucie bycia dobrą matką), jak i hormonalnym (omówiony wyżej wpływ hormonów odpowiedzialnych
za laktację na stan psychofizyczny kobiety). Z
kolei problemy z udanym (w opinii matki) karmieniem piersią (np. silna bolesność), mogą stać się
czynnikiem obniżającym nastrój oraz zwiększającym ryzyko wystąpienia depresji. Warto zatem zawczasu zadbać o efektywne wsparcie, tj. wykwalifikowany personel medyczny, będący w stanie
zaradzić ewentualnym trudnościom w karmieniu
piersią, oraz życzliwe, wyrozumiałe i motywujące
otoczenie (bezcennym wsparciem może okazać
się nawet jedna osoba z rodziny lub znajomych – w
ten sposób za jednym razem zaopiekować można
zarówno temat samej laktacji, jak i dobrej kondycji
psychicznej matki po porodzie).
PROBLEMY Z KARMIENIEM PIERSIĄ – GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Listę certyfikowanych doradców laktacyjnych
(CDL) w Polsce można znaleźć na stronie Centrum
Nauki o Laktacji (https://cnol.kobiety.med.pl/pl/
doradcy-cdl/lista-doradcow). W okresie pandemii uruchomiono możliwość uzyskania teleporady.
HISTORIA PRAWDZIWA
Moja ciąża, poza wskazaniem leżenia w ostatnim
miesiącu (choć niekoniecznie było to potrzebne),
była modelowa. Była także chciana i planowana.
Poród odbył się w terminie i przebiegł bez większych komplikacji. Prawdę mówiąc, był wspaniały. Ta grudniowa noc zapisała się w mojej pamięci
jako jedno z piękniejszych wspomnień. Chętnie do
niego wracam i uśmiecham się szeroko na samą
myśl o nim. Ten uśmiech jednak blednie, gdy myślę o tym, co było dalej.
W szpitalu szybko zaczęłam czuć się nieswojo i
źle. Miałam kłopoty z rozpoczęciem karmienia,
niestety położne były ogromnie zabiegane (trafiłam akurat na czas, kiedy szpital pękał w szwach).
Na wsparcie laktacyjne poświęcono mi dosłownie pięć minut. Były to cenne rady, które bardzo

mi pomogły, ale mimo to było ich za mało. Mój syn
dużo płakał, co wpędzało mnie w poczucie winy
(w tamtym czasie byłam wobec siebie bardzo
wymagająca, źle tolerowałam wszelkie niepowodzenia). Chciałam jak najszybciej wrócić do domu.
Byłam przekonana, że jak tylko znajdziemy się u
siebie, zaznam spokoju i wszystko pójdzie jak z
płatka.
Sprawy jednak nie potoczyły się po mojej myśli.
Problemy z karmieniem narastały, a mi towarzyszyło silne poczucie niepokoju o zdrowie malucha. Ostatecznie okazało się, że syn został wypisany ze szpitala z bilirubiną w granicach normy,
niestety bez zalecenia kontroli. Żółtaczka wraz z
upływem kolejnych dni zamiast się wycofywać –
nasilała się. Synek był coraz słabszy, nie miał siły
efektywnie ssać. Oczywiście nie wiedziałam o
tym. W międzyczasie pojawił się bolesny nawał, a
ból brodawek powoli stawał się nie do zniesienia
(zagryzałam pięść, aby go wytrzymać). Niestety
w stresie nie pomyślałam o spotkaniu z doradcą
laktacyjnym, skupiona byłam wyłącznie na zdrowiu syna. Wydawało mi się, że odkryłam w ustach
maluszka pleśniawki, ale położna środowiskowa
oraz wezwany do domu lekarz niczego takiego nie
zauważyli. Udałam się zatem do kolejnego pediatry, który zlecił synkowi pakiet badań. Nie zdążyłam pojechać po odbiór wyników, ponieważ przychodnia sama zadzwoniła, aby poinformować, że
mam się natychmiast zgłosić z synem do szpitala.
Wpadłam w panikę.
Mimo długiej kolejki na izbie przyjęć, syn został
przyjęty bardzo szybko. Tego dnia, w odróżnieniu od poprzednich, płakał bardzo mało, głównie
spał, a kolor jego skóry stał się niemal pomarańczowy. Od lekarzy dowiedziałam się, że mały jest
bardzo odwodniony i osłabiony. Doszukano się też
bolesnych, dużych pleśniawek. Żółtaczka mocno
się nasiliła. Nie było wiadomo, jaki miało to wpływ
na stan całego organizmu.
Byłam przerażona, ale jednocześnie czułam
ogromną ulgę: w końcu synek znalazł się w dobrych rękach, wreszcie jest bezpieczny. Wykonano mu szereg badań. Niestety przydzielono nam
lekarza prowadzącego, który bardzo niechętnie
omawiał wyniki badań, a w kontakcie był opryskliwy i nieprzychylny. Odnoszę wrażenie, że tamta
kobieta traktowała rozmowę z nami, rodzicami

dziecka, jako zło konieczne. Nie odważyłam się
wejść z nią w żadną polemikę z obawy, aby nie
odbiło się to na jakości opieki, jaką otoczony był
synek. Krótko mówiąc, tolerowałam tę sytuację,
choć czułam się z nią naprawdę źle.
Ze względu na ówcześnie panujące w szpitalu
warunki (brak miejsc noclegowych dla mam), nie
mogłam zostawać z synem na noc. Teoretycznie
mieliśmy jednak z mężem możliwość bycia z nim
cały czas. Przyjeżdżaliśmy dwa razy na dobę, aby
przywozić zapas odciągniętego przeze mnie mleka. Korzystaliśmy wtedy z możliwości spotkania z
synkiem, ale chętniej wykorzystywał ją mój mąż.
Ja czułam narastający strach i niechęć do tych
spotkań. Bez wątpienia chciałam być blisko syna,
mówić do niego, okazywać mu czułość, tulić go,
zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Ale jednocześnie obezwładniało mnie poczucie matczynej niekompetencji i to ono wygrywało. Czułam
się winna całej sytuacji. Z dnia na dzień traciłam
resztki pewności siebie. Bardzo się bałam, że to
wszystko wydarzyło się, ponieważ popełniłam jakieś ogromne błędy przy początkach karmienia.
Czasami nieśmiało prosiłam o to, aby położne
pokazały mi, jak kąpać czy ubierać syna, zazdrościłam im tego, jaką mają w tym wprawę. Wydawało mi się jednak, że takie prośby je irytują. Nie
musiało tak być – to ja odczuwałam sytuację w
ten sposób. Stwarzałam sobie w głowie presję, że
jako matka powinnam wiedzieć, jak zająć się własnym synem, ponieważ matki po prostu wiedzą
takie rzeczy, a nie dopytują o nie. Ja jednak nie
czułam się wystarczająco dobrą mamą; miałam
wrażenie, że również położne oceniają moje matczyne kompetencje bardzo nisko – jak mogłam
doprowadzić do odwodnienia dziecka? Jedna z
pielęgniarek pokazała mi pierwszego dnia suchą
stopę synka i zapytała, czy ja w ogóle nacierałam
jego skórę oliwką.
Miałam też ogromne obawy co do przystawiania
syna, zupełnie zwątpiłam w to, że mogę robić to
właściwie. Wstydziłam się próbować przy innych
osobach, bałam się płaczu syna, który stanowił
dla mnie potwierdzenie mojej nieudolności. Na
moje nieszczęście synek znajdował się na dużej
sali pełnej położnych, innych noworodków i ich
mam. Taki brak intymności bardzo zniechęcał
mnie do kolejnych prób karmienia. Wydawało mi
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Mimo to silny stres, jaki przeżyłam w newralgicznym momencie połogu, zostawił w mojej głowie
ślad na długi czas. Emocjami, które przez kolejne
miesiące najlepiej charakteryzowały moje macierzyństwo, były strach i poczucie winy. Niepokój o
to, czy przypadkiem ponownie nie wraca choroba
maluszka, czy z synem nie zaczyna się dziać coś
złego, czy czegoś nie zaniedbałam. Sytuację dodatkowo pogarszał środek zimy i przymusowe zamknięcie w domu z powodu złej jakości powietrza.

Drugą rzeczą, nad którą ubolewam, jest fakt, że
tak późno dowiedziałam się o tym, co mogło stanowić faktyczną przyczynę moich osobistych
„trudów macierzyństwa”. Do teraz wprawdzie nie
mam pewności, czy to, czego doświadczałam
jeszcze przez kilka dobrych miesięcy, było utrzymującym się obniżeniem nastroju czy też pełnoprawną depresją poporodową. Nikt nigdy nie sugerował mi badań ani konsultacji w tym kierunku, a
ja sama nie posiadałam adekwatnej wiedzy i świadomości. To, co czułam, ukrywałam przed światem najstaranniej jak to możliwe (szeroki uśmiech
miałam wyćwiczony do perfekcji). Byłam zresztą
przekonana, że to samo odczuwa każda matka i
tak po prostu wygląda macierzyństwo. Nie potrafiłam się nim cieszyć, nazywałam swoje życie
„kieratem”, a będąc sama, do lustra powtarzałam,
że jestem nieszczęśliwa. Wydawało mi się, że się
nad sobą użalam, dlatego pozostawiałam tę informację tylko dla siebie. Czasami towarzyszyło
mi przekonanie, że może macierzyństwo nie jest
dla mnie, że muszę je po prostu jakoś przetrwać
i nie dzielić się z nikim swoimi odczuciami. Nikt
tego przecież nie zrozumie. Czułam się bardzo
osamotniona w swoich przemyśleniach.

wit. B12

Mleko mamy
to najlepszy
spersonalizowany
aktywny biologicznie
pokarm o statusie
leczniczym!

Mleko mamy
zawiera składniki
epigenetyczne m.in.
cholinę, witaminy z grupy B
czy też DHA, które poprzez
wpływ na sposób
odczytywania kodu
genetycznego kształtują
predyspozycje zdrowotne
dziecka. Poziom tych
składników w mleku zależy
bezpośrednio od ich
spożycia w diecie
karmiącej mamy.

cHolinA

wit. B6
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Odżywianie

środowisko

EpigEnom
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Dziś, oglądając zdjęcia syna i mając zupełnie inną
perspektywę (której wtedy nie miał mi kto pokazać), widzę, że moje macierzyństwo nie odbiegało od żadnych norm. Byłam fantastyczną mamą,
która otoczyła swojego syna czułością, troskliwą
opieką i morzem miłości. Jestem z tego bardzo
dumna.

jeDnA SASzetkA zAwierA:

Standaryzowany
ekstrakt ze słodu
jęczmiennego 4,8 g
Beta-glukan min. 300 mg
Melisa 80 mg

Cholina
100 mg

Witamina B6
2,5 mg

Witamina B12
2,8 μg

FolActiv*
200 μg

Do PoStęPowAniA Dietetycznego u koBiet kArmiącycH PierSią w PrzyPADku:

rzeczywistego niedoboru pokarmu
problemów z wywołaniem lub utrzymaniem laktacji
niskiego przyrostu wagowego dziecka związanego z niedostateczną
ilością pokarmu i/lub jego zbyt niską wartością odżywczą
spowodowaną złym stanem odżywienia kobiety karmiącej

Mam nadzieję, że dzięki tej lekturze część mam
ominą przykrości, których doświadczyłam kiedyś
ja. Jestem głęboko przeświadczona o tym, że ta
historia wcale nie musiała się wydarzyć.

PrZeZNAcZeNiA me
dYcZNegO

Niedługo po powrocie ze szpitala zdecydowałam
się spotkać z doradcą laktacyjnym. Wciąż bardzo chciałam karmić piersią, ale jednocześnie
bardzo się tego bałam. Nie miałam już przecież
wsparcia szpitalnej aparatury ani personelu. Od
doradcy dowiedziałam się m.in. o prawidłowej
ilości moczonych pieluszek na dobę. Dla mojego
analitycznego umysłu była to niezwykle cenna informacja – pierwszy raz coś tak mnie uspokoiło.
Mąż z dumą prezentował każdą mokrą pieluchę
niczym trofeum, a ja powoli, powolutku utwierdzałam się w przekonaniu, że naprawdę jestem
w stanie efektywnie wykarmić własne dziecko.
Doradca potwierdził również, że moja technika
przystawiania i karmienia była jak najbardziej w
porządku. Nie potrzebowałam korekty. Byłam
tym ogromnie zaskoczona.

SkłADniki o PotencjAle
ePigenetycznym

ŻYWNOŚĆ SPecJA
lNegO

W rzeczywistości syn po wdrożonej terapii zwalczającej żółtaczkę zdążył nabrać sił i był w stanie
samodzielnie się najeść – nic poza tym się zmieniło. Mój sposób karmienia był intuicyjny, tak samo
jak wcześniej. A jednak tym razem wszystko zadziałało tak jak powinno. Synek po najedzeniu się
zasnął na moich rękach. To był przepiękny widok.

Dla dziecka... mleko Mamy

utrzymywania się żółtaczki? Uważam, że spotkanie z CDL powinno stanowić jeden z elementów
opieki okołoporodowej. Mam nadzieję, że kiedyś
będzie to standardem.

ŻYWNOŚĆ SPecJAlNegO PrZeZNAcZeNiA medYcZNegO

się, że gdy tylko zbliżam się do swojego dziecka,
ono zaczyna płakać. Któregoś jednak wieczora,
gdy w sali nie było prawie nikogo, wzięłam syna na
ręce i z powodzeniem przystawiłam go do piersi.
Tak po prostu. Syn nie płakał, jadł, a ja nie posiadałam się ze szczęścia.
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*Kwas foliowy + aktywna forma folianów.

PrOduKT PrZYJmOWANY POd NAdZOrem leKArZA

Dziś żałuję dwóch rzeczy. Po pierwsze, że zaraz
po porodzie nie zdecydowałam się na spotkanie
z doradcą laktacyjnym. Jestem bowiem głęboko
przekonana, że w mojej głowie zmieniłoby to bardzo dużo. Sytuacja nie spowodowałaby aż takiego spadku nastoju i zwątpienia w siebie, a kto wie
– może doradca zwróciłby uwagę na możliwość

NQS czyli NutroPharma® Quality System
to autorski program, który gwarantuje NAJWYŻSZĄ
JAKOŚĆ produktów marki NutroPharma®.

Twoja satysfakcja, bezpieczeństwo i zdrowie
to nasz absolutny priorytet, dlatego połączyliśmy
zaawansowaną wiedzę naukową z najwyższymi
standardami produkcji oraz nadobowiązkową
certyfikacją niezależnego laboratorium.

www.femaltiker.pl
Karta Cholina • 1

mleko
mamy
rządzi

reklama

Natalia Fabrykiewicz

Czym się różni

mleko mamy od mieszanki?
„Przecież po pół roku to tylko woda!”, „Może masz za tłuste mleko i dlatego boli go brzuszek i ma gazy?”, „Daj mu na noc mieszankę, to w końcu będzie spać!”, „To mleko modyfikowane musi być świetne, skoro tylu lekarzy i ekspertów je poleca”, „Po co się tak
męczysz, skoro mieszanka wcale nie jest gorsza?”, „Kiedy dajesz dziecku mleko modyfikowane, to przynajmniej wiesz, co je. A skąd masz wiedzieć, co jest w piersiach?”

W

iększość z nas słyszała takie lub podobne kwestie i to
nie raz. Często brakuje nam wtedy argumentów, a i ze zmęczenia
zdarza się, że zaczynamy kwestionować jakość tego, co płynie z naszych piersi. Pora przypomnieć sobie, co tam mamy
– bo skład mleka kobiecego jest
już naukowcom bardzo dobrze
znany, choć nie przestają odkrywać na jego temat kolejnych
fascynujących faktów. Zatem
sprawdźmy, czemu to wcale nie
tylko woda, czemu warto zawalczyć o karmienie, gdy zdarzają
się kryzysy, a przede wszystkim
– czemu nie można postawić
znaku równości między mlekiem
mamy a tym z puszki.
KILKASET TO NIE KILKADZIESIĄT
W sieci dostępnych jest wiele
źródeł, w których rozkłada się
na czynniki pierwsze mleko kobiece, biorąc pod uwagę aktualną wiedzę naukową. Wraz z mlekiem matki homo sapiens płynie
co najmniej kilkaset składników, podczas gdy formuła mle-
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kozastępcza zawiera jedynie
kilkadziesiąt elementów składowych. Kilkaset to nie kilkadziesiąt – mamy tu do czynienia
z najprostszą matematyką. I tyle
właściwie powinno wystarczyć,
by na zawsze zakończyć dyskusję o tym, czy mleko kobiety i to
modyfikowane są tym samym.
Ktoś może jednak zauważyć,
że przecież w odżywianiu nie
chodzi o ilość, tylko o jakość. W
przypadku mieszanki doskonale
wiemy, co jemy – bierzemy opakowanie i czytamy etykietę. Nie
można tego samego powiedzieć
o mleku kobiecym – nikt nigdy
nie zaprezentował nam konkretnej i niepodważalnej listy
składników, które wraz z mlekiem wydobywają się z naszych
piersi. Ponadto bardzo często
słyszymy o tym, jak to rzekomo
nasza dieta ma się bezpośrednio
przekładać na jakość pokarmu
(oczywiście słyszymy o tym w
kontekście powielanych zakazów, które mają niewiele wspólnego z biologiczną wiedzą, za
to świetnie zasiewają ziarno
niepewności w świeżo upieczonych mamach). Co zatem je na-

sze dziecko, gdy jest karmione
piersią, a jakie składniki pobiera
z mleka modyfikowanego?
WODA WODZIE NIERÓWNA
Dobrze by było zacząć od podstaw, czyli od tego, co stanowi
bazę w obydwu przypadkach
– od wody. Mieszankę przygotowuje się na wodzie, odmierzając
jej odpowiednią ilość i dbając o
właściwą temperaturę. Z kolei
w przypadku mleka kobiecego
woda stanowi ponad 80% składu, a do tego jest idealnie czysta i podana zawsze w optymalnej dla dziecka temperaturze.
Jednak najistotniejsza różnica
jest taka, że w tej wodzie rozpuszczone są wszystkie dobroczynne, optymalne dla dziecka
składniki – inne rano, a inne wieczorem. Inne dla chłopca, a inne
dla dziewczynki. Inne dla dwulatka, a inne dla dwumiesięczniaka. Jak to możliwe? Gdy dziecko
ssie pierś, receptory znajdujące
się w sutkach pobierają ze śliny
malucha wszystkie ważne informacje, a następnie skład mleka
mamy dostosowywany jest na
bieżąco do potrzeb ssaka. Taki
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mechanizm oznacza, że dziecko karmione piersią
pobiera za każdym razem inny pokarm, dostosowany do jego aktualnego stanu zdrowia i zapotrzebowania. Nie można tego samego powiedzieć
o niemowlęciu karmionym mieszanką – każdy
jego posiłek wygląda dokładnie tak samo. A jakie
składniki znajdują się w takim posiłku i trafiają do
brzucha dziecka karmionego mlekiem modyfikowanym? I jak to się ma do tego, co je niemowlę
karmione piersią?
MIAŻDŻĄCA PRZEWAGA W KAŻDEJ GRUPIE
SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH
Za którą kategorię składników odżywczych by się
nie zabrać, to mleko modyfikowane wypada jak
uboga namiastka mleka kobiecego. Spójrzmy na
te najważniejsze grupy:
•

•

•

Białka – w mleku modyfikowanym będą to
poddane odpowiedniej obróbce białka serwatki z mleka krowiego. W mleku kobiecym
mamy zaś lekkostrawne i lepiej przyswajalne
przez organizm dziecka białka serwatki charakterystyczne dla mleka naszego ssaczego
gatunku, między innymi kazeinę, która wspiera wchłanianie wapnia czy cynku.
Cukry, a wśród nich najważniejsza – laktoza.
Odpowiada za prawidłowy rozwój organów
dziecka. W mieszance jest ona obecna w o
wiele mniejszych ilościach niż w mleku mamy.
Producenci formuł mlekozastępczych często zastępują ją maltodekstryną, która jest
znacznie mniej wartościowym preparatem.
Poza laktozą mleko kobiece zawiera oligosacharydy oraz galaktozę. Te pierwsze są kluczowe dla flory jelitowej dzieci, w szczególności dla wcześniaków. Mleko mamy ma ich
kilkaset, a to modyfikowane… nie posiada w
ogóle.
Tłuszcze – pełnią istotną funkcję, budując
organizm i dostarczając mu energię. W mleku
kobiecym znajdują się zupełnie inne tłuszcze
niż w tym modyfikowanym. Mieszanka zawiera tłuszcze pochodzenia roślinnego, przede
wszystkim palmowy, kokosowy, sojowy.
Wchłaniają się one zupełnie inaczej niż tłuszcze, które dziecko pobiera wraz z mlekiem
mamy. Kwasy tłuszczowe obecne w kobiecym
pokarmie działają przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, a do tego
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mają świetną wchłanialność, dzięki czemu
mózg i układ nerwowy dziecka mogą się optymalnie rozwijać.
•

Pozostałe – na przykład enzymy. Niemalże
sto enzymów trawiennych obecnych w mleku mamy (np. laktoferyna czy amylaza) kontra jeden rodzaj enzymów, który znajduje się
mleku modyfikowanym, czyli trypsyny. Mikroelementy – te z mleka mamy przyswajają się
o wiele lepiej przede wszystkim dzięki obecności laktoferyny, której nie ma w mieszance.
Witaminy – jeśli dieta mamy jest pełnowartościowa, to w jej mleku będzie wszystko to, co
dziecku potrzebne. W mleku modyfikowanym
znajdują się wszystkie niezbędne witaminy,
ale ich źródło jest syntetyczne. Konserwanty
– występują tylko w mleku modyfikowanym.

POKARM A POŻYWIENIE
Analiza składu (i tak bardzo uproszczona!), którą
właśnie przedstawiłam, nie pozostawia żadnych
złudzeń – porównywanie mleka kobiecego z formułą mlekozastępczą to zestawianie ze sobą
dwóch kompletnie różnych światów. Warto też
zwrócić uwagę na to, że moje porównanie dotyczyło zaledwie składników odżywczych, bo jedynie w
tych kategoriach można postrzegać mleko modyfikowane. Ono jest jedynie pożywieniem – ma na
celu zaspokoić głód. Mleko płynące z piersi mamy
zawiera nie tylko substancje odżywcze, zasilające
układ pokarmowy, ale także żywe komórki i składniki aktywne, dostosowywane na bieżąco, które
tworzą i wspierają inne układy dziecka – odpornościowy, krwionośny, hormonalny czy nerwowy.
Tę rozbieżność między dwoma rodzajami mleka
widać też na poziomie języka, czym nie mogłabym
się z Wami nie podzielić jako lingwistka. „Pokarm”
(„mleko mamy”, „mleko kobiece”) to nie to samo co
„mleko modyfikowane” lub „sztuczne”, „mieszanka” czy „formuła mlekozastępcza”. Zestawianie
ze sobą tych dwóch opcji karmienia to porównywanie pokarmu typu superfood, zoptymalizowanego pod kątem każdego osobnika, z jedzeniem
typu fast food, gotową formułą przygotowywaną
z proszku, o identycznym składzie dla każdego
dziecka. Jak dotąd nie wymyślono produktu, który mógłby idealnie zastąpić mleko mamy. Póki co
jest ono bezcenne i mam optymistyczne przeczucie, że jego wartość będzie tylko rosła.

Karla Orban

A gdyby tak niemowlak
nie potrzebował
bliskości…
Nosisz malucha już drugą godzinę. Odkładany, natychmiast się wybudza. Idziesz
do toalety, a raczkujący niemowlak jest
tuż za Tobą. Jedziecie do babci, a na miejscu rozpoczyna się maraton karmienia.
Tak, dziecięca potrzeba bliskości może
być przytłaczająca i bywa, że nie zna słowa „wystarczy”. Kim byliby jednak ludzie,
gdyby można nas było przeprogramować?

D

LACZEGO NIE DADZĄ SIĘ ODŁOŻYĆ

Bliskość to ewolucyjny wynalazek
wszechczasów: załatwia i zapewnia
wszystko, czego potrzebujemy w pierwszych
latach życia. Rodzic, który jest blisko, będzie zapewniał bezpieczeństwo, dbał o temperaturę
otoczenia (dość istotne, gdy grube swetry zamknięte są w niedostępnej komodzie, a nieistniejąca w niemowlęctwie koordynacja ręka–oko nie
pozwoli ich nawet wyciągnąć) oraz reagował na
subtelniejsze sygnały. A sygnalizować trzeba mu
wszystko: potrzebę zmiany pozycji ciała, głodu,
nieznane i potencjalnie zagrażające odczucia w
jelitach, nadmiar hałasu, własne zmęczenie – w
końcu rodzimy się całkowicie bezradni.
Ewolucja bez wątpienia wspiera tę komunikację.
Wyposaża dzieci w szereg odruchów typowego
„noszeniaka” (ssaka noszącego swoje potomstwo), symetryczne, okrągłe buzie, które budzą
w nas czułość, a także umiejętność nawoływania
rodzica zmiennymi tonami płaczu. Już w drugim

miesiącu życia dochodzi do tego umiejętność
uśmiechu społecznego, który ma nagrodzić rodziców za ich opiekuńcze wysiłki i zmotywować
do dotykania. A dotyk to życie – jest konieczny do
prawidłowego rozwoju układu nerwowego, czucia głębokiego, przetwarzania sensorycznego,
regulacji działania organizmu i sekrecji hormonów. To dotyk i bliskość opiekuna odpowiadają za
umiejętność powracania do równowagi, gdy stresujący bodziec znika – nazywamy to rezonansem
limbicznym. Nocne pobudki, nie zawsze związane
z głodem, są nie mniej istotne. Maluch, który wybudza się w nocy, jest mniej narażony na niebezpieczne epizody bezdechu sennego, zagrożenia
z otoczenia czy hipotermię. Te zagrożenia oczywiście brzmią prehistorycznie, musimy jednak
pamiętać, że nadal istnieją rejony na świecie, w
których prowadzi się niezurbanizowany styl życia,
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a mózg naszego malucha nie ma pojęcia, gdzie się
urodził. Gdyby nawet wiedział, nie zmienia to faktu, że bliskość fizyczna z opiekunem to podstawa
prawidłowego rozwoju organizmu niemowlęcia.
Dotyk nagradza również rodzica. Zapach dziecka
i jego bliskość pobudzają nasze ciała do produkcji oksytocyny i dopaminy – istotnych w tworzeniu się więzi. Innymi słowy, nie dotykając swoich
dzieci, moglibyśmy nie odczuwać wystarczającej
motywacji, by reagować na nieustanne potrzeby i
sygnały.
Domaganie się bliskości od rodzica jest też świetnym przygotowaniem do świata, w którym żyjemy
– świata współzależności. Nauczeni, że bycie razem sprawia przyjemność (także fizyczną), że komunikacja pozwala zaspokoić potrzeby, których
nie mogę czy nie potrafię zaspokoić samodzielnie
oraz że pomaganie innym może dawać kopa czy
sprzyjać relacji – jesteśmy w stanie budować kolejne więzi. Możemy rozszerzać grono osób, które podadzą nam pomocną dłoń, najpierw na dalszych członków rodziny, a później także na osoby
z nami niespokrewnione: przyjaciół, nauczycieli,
partnerów życiowych.
Jeśli mały Antek doświadczył, że dorośli z reguły
reagują na zgłaszane im potrzeby, a gdy nie spełniają prośby, pozostają wsparciem w nadciągającej złości, smutku czy rozczarowaniu, będzie mu
zdecydowanie łatwiej stać się takim empatycznym głosem dla samego siebie. W porę zacznie
zauważać, że emocje sygnalizują, gdy dzieje się
coś ważnego, interpretować ten sygnał i sięgać
po pomoc. Taki Antoni będzie umiał korzystać z
pomocy innych ludzi, nie obwiniając się o to, że nie
załatwił sprawy sam. Łatwiej będzie też przyjmował cudze prośby czy odmowę. To pozytywne nastawienie: „Jestem bezpieczny w relacji z Tobą” w
psychologii nazywamy bezpiecznym stylem przywiązania.
Doświadczenie przyjemności płynącej z dotyku,
ciepłej skóry rodzica, kojącego tonu głosu jest
także formą pierwszych doświadczeń płynących
z własnego ciała. Dobre, przyjemne doświadczenia są bazą tego, co pozytywne. Wiele zabaw siłowych pozwala też kształtować koordynację, rozwijać sprawność motoryczną, ale i panować nad
własną siłą fizyczną, by nie zrobić komuś krzywdy. Ciało „dogłaskane” za młodu będzie chętniej
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po kąpieli), ale gdy płacz dziecka nie sygnalizuje
fizjologii, dopada ich bezsilność i przytłoczenie.
Kiedy zależność dziecka od rodzica wywołuje tyle
cierpienia, potrzebny jest kontakt z empatycznym psychoterapeutą. Narastające wyczerpanie i
obojętność wobec malucha mogą być sygnałami,
że rodzic cierpi na depresję (i potrzebuje pomocy
specjalisty) lub jest osamotniony w opiece nad
dzieckiem (i potrzebuje odrobiny wytchnienia). A
mówiąc o pomocy…

przyjmować dotyk partnera, dążyć do przytulenia
i czułości w ciągu dnia.
CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ…
…tego Jan nie będzie umiał – ani dawać, ani brać
od innych. Tak właśnie dzieje się z dorosłymi, którzy jako dzieci doświadczyli emocjonalnej niedostępności swoich rodziców. Z rodzinnego domu
wynoszą przekonania, że emocje czy „potrzebowanie” jest czymś zagrażającym i odpychającym,
oraz schematy emocjonalne, które podpowiadają,
jak się zachować, gdy je odczuwamy (np. stłamsić
czy wyrazić w formie wybuchu).
Dlatego słynne powiedzenie: „Nie noś, bo przyzwyczaisz” należałoby rozwinąć – przyzwyczaisz
do tego, co dobre, i pokażesz, jak to odwzajemniać. Nie reagując na potrzeby niemowląt, uczymy je, że sygnalizowanie niebezpieczeństw czy
potrzeb jest bezcelowe; nikogo one nie interesują
i nie zostaną zaspokojone. W późniejszym okresie
dzieci uczą się również, że reakcją na ich złość
czy smutek był opór, kara, nagana lub obojętność.
Im więcej takich doświadczeń zbierają, tym silniej głos rodziców („Weź się w garść”, „O co znowu
ryczysz?”) staje się ich własnym. A nie dostając
empatii we wczesnym okresie, trudno nam dać ją
innym. Możemy dbać o dzieci, wypełniając normy
społeczne („Robię to, co należy”, „Karmię go, bo to
mój syn”), ale będzie to wywoływać u nas dyskomfort lub sprzeciw („Czego on tak płacze”, „Gdybym
mógł, uciekłbym jak najdalej od nich”).

ILU OSÓB TRZEBA, BY ODCHOWAĆ NIEMOWLĘ?
Zdecydowanie więcej niż jednej. Po pierwsze dlatego, że obecność innych przyjaznych ludzi jest
zyskiem dla malucha. Mają inne doświadczenia,
sposób bycia, styl interakcji. Inaczej trzymają,
głaszczą, mówią.
Po drugie po to, by dać wytchnienie niewyspanym
rodzicom małego dziecka. Przejąć opiekę, gdy

mama ładuje baterie, biorąc SAMOTNY prysznic
(pamiętasz, kiedy to było możliwe?), ugotować
obiad, ponosić kolkowego malucha. Istnieje kilka
rodzajów wsparcia: od wspomnianego zadbania o
dom czy codzienne obowiązki, przez empatyczne
wysłuchanie, obejrzenie lekkiego filmu razem, po
zorganizowanie wizyty doradcy laktacyjnego czy
psychoterapeuty rodzicowi w potrzebie.
Po trzecie: wspólnota doświadczeń pozwala poczuć się pewniej. Pozwala usłyszeć, że inne dzieci
też nie śpią w tym wieku (jeśli dzieci Twoich znajomych śpią, nie zniechęcaj się i pytaj dalej, fizjologia podpowiada, że śpiące to raczej mniejszość w
populacji), że nic nie interesuje ich tak bardzo jak
wysypywanie ziemi z kwiatów lub że zęby w końcu
wyjdą i przestaną dawać się we znaki. Być może
wtedy z czułością popatrzysz na dzisiejszą bliskość.

reklama

Czy w takim razie każdy epizod, w którym maluch
płacze, będzie przekreślał jego przyszłość? Nie.
Matka Natura uwzględniła, że mamy potencjał
posiadania więcej niż jednego dziecka, a nasze
własne potrzeby fizjologiczne bywają zaspokajane dokładnie wtedy, gdy zaczyna płakać maluch.
Dlatego to, co najbardziej liczy się dla rozwoju, to
całokształt relacji między opiekunem a niemowlęciem. Nie musimy rzucać gorącego garnka w
pierwszej sekundzie płaczu, natomiast większość
sygnałów powinna doczekać się naszej reakcji.
Dla niektórych dorosłych rodzicielstwo jest
pierwszym etapem w życiu, w którym konfrontują
się z trudnościami z bliskością. Niekiedy mówią,
że czują się pewnie w tych momentach bycia z
dzieckiem, które wymagają konkretnych czynności (przewijania, karmienia, ubierania w piżamę
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Jaki oddech poprawia zdrowie?
Anna Jakóbik, www.pelvimama.com

Podróże do wnętrza,
czyli jak zaprzyjaźnić się z przeponą?
Oddychanie jest czynnością kluczową dla utrzymania życia, a także bardzo istotną dla
zachowania zdrowia. Na szczęście nie musisz myśleć o każdym oddechu. Twoje płuca spotykają się z nowym powietrzem automatycznie, około 20 tysięcy razy w ciągu
doby. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że czynność wykonywana tyle razy na dobę ma
istotny wpływ na ciało i umysł. Warto przez chwilę przyjrzeć się temu fascynującemu
procesowi, zaczynając od przepony oddechowej.

P

rzepona oddechowa jest głównym mięśniem zaangażowanym w proces oddychania, co oznacza, że podczas spokojnego
oddechu ona odgrywa pierwsze skrzypce. Dodatkowe mięśnie pomagają jej w trakcie wysiłku
fizycznego, nasilonego stresu czy podczas zdmuchiwania świeczki na torcie. Kiedy położysz ręce
na dolnych żebrach, próbując je objąć od boków,
znajdą się one właśnie na wysokości przepony oddechowej, która dzieli tułów na jamę klatki
piersiowej oraz jamę brzuszną. W związku z tym
jej prawidłowa praca wpływa nie tylko na sposób
oddychania, ale też na dobrostan narządów znajdujących się w dolnej części tułowia. Przechodzą
przez nią ważne naczynia – aorta i żyła główna dolna, przełyk oraz struktury nerwowe. Ruch przepony przypomina pracę tłoka. Wraz z wdechem
obniża się, dając przestrzeń powiększającym się
płucom. Z wydechem powraca na swoje miejsce.
Wyobraź sobie, że wraz z każdym oddechem odbywającym się w prawidłowym wzorcu, narządy
jamy brzusznej przemieszczają się aż o dwa centymetry, dając naprawdę niezły dystans dzienny.
Trzewia uwielbiają ten ruch. Przepona jest ich
masażystą. Warto o tym pomyśleć w odniesieniu
do wzdęć czy zaparć, które są powszechną dolegliwością okołoporodową. Oddech torem przeponowym jest jednym z pierwszych ćwiczeń zalecanych po porodzie drogami natury i cesarskim
cięciu właśnie z tego względu, że ułatwia „ułoże-
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nie” narządów na właściwym miejscu. Prawidłowy ruch przepony powoduje też powstanie różnicy ciśnień, dzięki której wzmaga się tzw. powrót
krwi żylnej i limfy z kończyn dolnych. Dzięki temu
unikamy powstawania żylaków i obrzęków. Fizjoterapeuci oceniają przeponę u pacjentów z dolegliwościami bólowymi układu ruchu i jeśli zajdzie
taka trzeba, poddają ją terapii. Ponadto kobiety
borykające się z problemami uroginekologicznymi czy z innymi dolegliwościami oraz kobiety w
ciąży wiedzą, jak ważny jest trening oddechowy,
który powinien być wykonywany samodzielnie w
domu.

Można skorzystać z wielu propozycji treningów
oddechowych czy relaksacyjnych, jednak w większości z nich kluczem do sukcesu jest oddech
przeponowy prowadzony w prawidłowym wzorcu. Zacznij działać od razu i wykonaj poniższe
ćwiczenie.
1.

Połóż ręce na dolnych żebrach, próbując je
objąć od boków. Skieruj kciuki w stronę kręgosłupa, pozostałe palce umieść na łukach
żebrowych od przodu. Poczuj, jak żebra rozszerzają się przy wdechu i wracają na swoje
miejsce przy wydechu. Skoncentruj się na kierowaniu powietrza do bocznej i tylnej części
klatki piersiowej. Ilość powietrza zaproszonego do płuc nie powinna być zbyt duża. Możesz
nieznacznie wydłużyć wydech. Brzuch powinien podążać za ruchem przepony, ale się napinać. Jeśli trudno Ci poczuć ten ruch, możesz
skorzystać z chusty czy szalika. Obejmij nią
dolne żebra z tyłu i przytrzymaj przed sobą jej
końce. Jeśli Ci wygodnie, możesz ją również
skrzyżować przed sobą. Kieruj oddech tak,
by chusta zwiększała naprężenie przy wdechu, a przy wydechu się rozluźniała. Obserwuj
przez chwilę ruch klatki piersiowej i brzucha.
Możesz zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że z
każdym wydechem Twoje ciało zapada się w
podłoże. Być może dzięki temu poczujesz się
bardziej zrelaksowana.

Praca przepony ma również istotny wpływ na
funkcjonowanie układu nerwowego, szczególnie
kiedy doświadczamy lęku, niepokoju, nasilonego
stresu bądź przewlekłych dolegliwości bólowych.
Oddech torem przeponowym uaktywnia układ
przywspółczulny, dzięki któremu doświadczamy
wyciszenia, uczucia błogości po satysfakcjonującym seksie czy pysznym posiłku. Jego aktywacja
ułatwia też zasypianie. Można zaobserwować jego
szczególną aktywność podczas wydłużonego,
spokojnego wydechu z rozluźnionymi mięśniami
brzucha, który nie jest forsowany.
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2.
Jeśli powyższe ćwiczenie jest dla Ciebie zbyt
trudne, czujesz, że tracisz oddech albo Twoje
ciało za bardzo się napina, skoncentruj się tylko na obserwacji oddechu. Możesz policzyć,
ile razy oddychasz w ciągu minuty, lub zatrzymać się na chwilę przy różnych częściach ciała. Sprawdź, czy podczas wdechu unoszą Ci się
barki albo czy brzuch jest mocno spięty. Początkowo nic nie zmieniaj, później stopniowo próbuj wracać do pierwszego ćwiczenia. Jeśli będziesz gotowa, spróbuj poniższych modyfikacji.
Możesz wykorzystać tę technikę, kiedy czujesz
zdenerwowanie, lęk, podwyższone napięcie w
ciele albo chcesz pogłębić zbyt płytki oddech.
Może ona także ułatwić zasypianie. Wybierz dowolną pozycję ciała. Wykonaj wdech nosem przez
cztery sekundy. Zatrzymaj powietrze w płucach
na kolejne cztery. Następnie wydychaj je przez
cztery sekundy oraz odczekaj kolejną przerwę
trwającą tyle samo czasu. Jeśli poczujesz się dobrze podczas wykonywania tej techniki, spróbuj
wydłużyć wydech. Nie forsuj go jednak nadmiernie. Z czasem zauważysz, że przerwy pomiędzy
fazami trwają dłużej, a oddech coraz lepiej Cię
relaksuje.
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3. Przygotuj palce wskazujące obu dłoni. Zamknij prawą dziurkę nosa, wykonaj wdech
lewą dziurką. Następnie zatkaj lewą dziurkę,
jednocześnie wykonując wydech prawą. Wykonaj wdech także prawą dziurką. Oddychaj
naprzemiennie, pamiętając o zmianie dziurek
po wykonaniu wdechu. Nie pogłębiaj nadmiernie wdechu, żeby nie doprowadzić do hiperwentylacji. Aby ta technika Cię zrelaksowała,
powinna być wykonywana przez kilka minut.
Warto codziennie odbywać podróż oddechową
chociaż przez kilka minut. Koncentracja na oddechu zwróci się z nawiązką: dobrym samopoczuciem, wyciszeniem czy zmniejszeniem poziomu
stresu. Czy nie tego właśnie potrzebujemy, by
czuć się dobrze w roli matki?
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Nowe przepisy dotyczące
marketingu
mleka modyfikowanego
dr n.prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek
Promotor Karmienia Piersią CNoL

Z dniem 22 lutego 2020 r. zaczęły być stosowane przepisy dwóch rozporządzeń wykonawczych do rozporządzenia UE nr 609/2013 dotyczącego żywności dla niemowląt
i małych dzieci, tj.: przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/127
- w odniesieniu do preparatów do początkowego i do dalszego żywienia niemowląt (z
wyjątkiem takich produktów wytwarzanych z hydrolizatów białkowych) oraz do materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych
dzieci; i przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/128 - w zakresie
dotyczącym żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu
zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt. Pomimo tego ustawodawca nie dostosował jeszcze przepisów do rozporządzeń unijnych, co może utrudniać nie tylko
zapoznanie się z obowiązującym stanem prawnym, ale również stosowanie relewantnych przepisów. W tym miejscu zaznaczyć jedynie należy, że rozporządzenia unijne
wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, z pierwszeństwem przed przepisami krajowymi.

C

elem niniejszego artykułu jest krótka
prezentacja przepisów rozporządzeń
delegowanych w zakresie, w jakim dotyczą one marketingu (tj. reklamy, prezentacji, etykietowania oraz działań promocyjnych
i handlowych) uregulowanej w nich żywności
ze zwróceniem uwagi na zmiany, jakie wniosły
one w porównaniu do dotychczasowej regulacji prawnej w tym zakresie.

niemowląt/mleka początkowego (czyli mleka modyfikowanego przeznaczonego dla
zdrowych niemowląt od urodzenia, w praktyce zazwyczaj oznaczanego nr 1), a także
– jak się wydaje (nie jest to bowiem kwestia
oczywista) – o odpowiedniki preparatów do
dalszego żywienia niemowląt/mleka następnego (czyli mleka modyfikowanego dla
zdrowych niemowląt w wieku 7-12 miesięcy
- mleko nr 2).

Cytowane akty prawne zostały wskazane w
wykazie aktów prawnych na końcu artykułu.
NOWOŚCI W SKRÓCIE
Najwięcej zmian w zakresie marketingu dotyczy tzw. żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt,
czyli - upraszczając - specjalistycznych preparatów mlekozastępczych przeznaczonych
dla niemowląt z różnymi dolegliwościami, jak
np. stwierdzone alergie pokarmowe. W praktyce chodzi tutaj o specjalistyczne odpowiedniki preparatów do początkowego żywienia
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•

W artykule używam zamiennie terminów
„preparaty do początkowego żywienia niemowląt” i „mleko początkowe”.
W uproszczeniu chodzi tutaj o to samo,
jedyna różnica dotyczy składu – jeżeli
preparat jest wytwarzany wyłącznie z
białka mleka krowiego lub białka mleka koziego, to jest on wprowadzany do
obrotu pod nazwą „mleko początkowe”, a nie „preparat do początkowego
żywienia niemowląt”. Analogicznie jest

w przypadku preparatów
do dalszego żywienia niemowląt i mleka następnego,
dlatego również te terminy
stosuję zamiennie. Definicje legalne tych produktów
oraz żywności specjalnego
przeznaczenia medycznego zostały zawarte w rozp.
(UE) nr 609/2013. Ustawodawca unijny nie definiuje
natomiast „żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w
celu zaspokojenia potrzeb
żywieniowych niemowląt”
i możliwe są w tym zakresie różne interpretacje.
Kwestia ta wykracza jednak poza ramy niniejszego
opracowania.
Rozporządzenie del. Komisji
(UE) 2016/128 zapewnia tym
specjalistycznym
preparatom ochronę podobną do tej,
jaka dotychczas przysługiwała
preparatom do początkowego żywienia niemowląt/mleka
początkowego, poprzez szereg
przepisów de facto chroniących
również karmienie piersią. Jest
to znacząca zmiana w porów-

naniu z dotychczasowym stanem prawnym, który przewiduje
jedynie przepisy o charakterze
ogólnym w tym zakresie, jak
zwłaszcza zakaz wprowadzania
w błąd przez reklamę, prezentację i etykietowanie żywności oraz nie zawiera przepisów
ograniczających promocję tej
kategorii żywności.
MARKETING ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
MEDYCZNEGO OPRACOWANEJ
W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWIENIOWYCH NIEMOWLĄT – NOWE ZASADY
Nowe przepisy przede wszystkim mocno ograniczają reklamę żywności specjalnego
przeznaczenia
medycznego
opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych
niemowląt, w tym co do środka
przekazu dozwolonej reklamy.
Jest ona mianowicie ograniczona do publikacji wyspecjalizowanych w tematyce opieki nad
dziećmi i publikacji naukowych,
przy czym państwa członkowskie UE mogą skorzystać z
prawa opcji i jeszcze bardziej
reklamę ograniczyć, a nawet

wprowadzić jej zakaz. Podobny
zapis przewidziano w rozp. del.
Komisji (UE) 2016/127 w odniesieniu do reklamy preparatów
do początkowego żywienia niemowląt. Z uzyskanych przeze
mnie informacji wynika, że w
toku dotychczasowych prac legislacyjnych nie zaproponowano skorzystania z prawa opcji,
co nie wyklucza zmiany stanowiska ustawodawcy w tym zakresie.
Rozporządzenie del. Komisji
(UE) 2016/128 formułuje ponadto następujące wymogi w
zakresie marketingu żywności
specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu
zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt:
•

nakaz
przekazywania
wszystkich obowiązkowych
danych szczegółowych dotyczących tej żywności językiem łatwo zrozumiałym
dla konsumentów;

•

zakaz zamieszczania w reklamie, prezentacji i etykietowaniu tej żywności
wizerunku niemowlęcia lub
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•

•

•

•

•

innych wizerunków bądź tekMARKETING PREPARATÓW DO
stów idealizujących jej użyPOCZĄTKOWEGO ŻYWIENIA NIEwanie;
MOWLĄT (MLEKA POCZĄTKOnakaz projektowania etykie- WEGO) I PREPARATÓW DO DALtowania, prezentacji i rekla- SZEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT
my tej żywności w taki spo- (MLEKA NASTĘPNEGO)
sób, aby umożliwić jej łatwe
Natomiast rozp. del. Komisji (UE)
odróżnienie od preparatów
2016/127 co do zasady powtarza
do początkowego i do daldotychczasowe przepisy prawa
szego żywienia niemowląt, w
żywnościowego w zakresie reszczególności pod względem
klamy, prezentacji i etykietowazastosowanego tekstu, obrania (oznakowania) preparatów
zów i kolorów tak, aby unikdo początkowego i do dalszego
nąć ryzyka pomyłek;
żywienia niemowląt oraz w zanakaz zawarcia w reklamie kresie działań promocyjnych i
wyłącznie informacji nauko- handlowych dotyczących preparatów do początkowego żywienia
wych i rzeczowych;
niemowląt, a także regulację dozakaz reklamy w punktach
tyczącą materiałów informacyjsprzedaży, dystrybucji prónych i edukacyjnych dotyczących
bek i stosowania innych prakżywienia niemowląt i małych
tyk promocyjnych w celu
dzieci. Jeżeli więc ustawodawca
pobudzenia sprzedaży beznie skorzysta ze wspomnianego
pośrednio do konsumenta
wyżej prawa opcji (pozwalającena poziomie handlu detaliczgo na większe niż w rozporządzenego, takich jak: specjalne
niu ograniczenia reklamy prepawystawy, kupony zniżkowe,
ratów do początkowego żywienia
premie, sprzedaż specjalna,
niemowląt, a nawet zakazanie tej
sprzedaż poniżej kosztów
reklamy), nie będzie w obszarze
produkcji i sprzedaż wiązana;
marketingu wspomnianych prozakaz dostarczania przez duktów rewolucyjnych zmian w
producentów i dystrybuto- porównaniu do dotychczas oborów tej żywności bezpośred- wiązującej regulacji - pokrótce
nio ogółowi społeczeństwa, przedstawionej w „Raporcie z
kobietom w ciąży, matkom badania zgodności marketingu
lub członkom ich rodzin pro- produktów dla niemowląt i maduktów bezpłatnych lub po łych dzieci w Polsce z Międzynaobniżonej cenie, próbek bądź rodowym Kodeksem Produktów
jakichkolwiek innych upomin- Zastępujących Mleko Kobiece i
kolejnymi rezolucjami WHA”, doków promocyjnych;
stępnym na http://bankmleka.
zakaz stosowania oświad- pl/136-raport-z-badania-zgodczeń żywieniowych i zdro- nosci-marketingu-produktowwotnych w odniesieniu do -dla-niemowlat-i-malych-dziecitej żywności, jak również w -w-polsce-z-miedzynarodowymstosunku do całej żywności -kodeksem-produktow-zast.
specjalnego przeznaczenia html .
medycznego.
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Zmiany in plus (w dużym stopniu
jedynie kosmetyczne) obejmują
zwłaszcza:
•

nakaz przekazywania wszystkich obowiązkowych danych
szczegółowych dotyczących
preparatów do początkowego żywienia niemowląt i
preparatów do dalszego żywienia niemowląt językiem
łatwo zrozumiałym dla konsumentów;

•

wyraźnie sformułowany zakaz stosowania oświadczeń
żywieniowych i zdrowotnych
w odniesieniu do preparatów
do początkowego żywienia
niemowląt;

•

lepiej sformułowany zakaz cross-promotion, który
obecnie brzmi tak: „etykietowanie, prezentację i reklamę preparatów do początkowego żywienia niemowląt
i preparatów do dalszego
żywienia niemowląt projektuje się tak, aby uniknąć
ryzyka pomyłki preparatów
do początkowego żywienia
niemowląt z preparatami do
dalszego żywienia niemowląt
oraz by umożliwić konsumentom ich łatwe rozróżnienie, w
szczególności pod względem
zastosowanego tekstu, obrazów i kolorów”.

Poza tym rozp. del. Komisji (UE)
2016/127 zawiera podobne do dotychczasowych wymogi o charakterze ochronnym dla karmienia piersią w zakresie marketingu
preparatów do początkowego i
do dalszego żywienia niemowląt.

nia lub farmacji bądź •
też innych specjalistów zajmujących się
opieką nad matkami i
dziećmi (dane te mają
być poprzedzone wyrażeniem „ważna informacja” lub wyrażeniem równoważnym);

W przypadku preparatów do początkowego żywienia niemowląt
są to zwłaszcza:
•

•

wspomniane już ograniczenie
co do środka przekazu dozwolonej reklamy tych preparatów – jest ona ograniczona
do publikacji wyspecjalizowanych w opiece nad dziećmi
i publikacji naukowych (państwa członkowskie mogą ją
jeszcze bardziej ograniczyć, a
nawet wprowadzić jej zakaz);
następujące ograniczenia co
do treści reklamy: może ona
zawierać wyłącznie informacje naukowe i rzeczowe, i
informacje te nie mogą sugerować, że karmienie butelką
•
jest równoważne lub przewyższa karmienie piersią;
ponadto reklama, a także
prezentacja i etykietowanie
preparatów do początkowego żywienia niemowląt:
•

•

musi zawierać informacje
niezbędne do odpowiedniego użycia produktu,
jednocześnie
nie
zniechęcając do karmienia piersią i nie
może zawierać okre•
śleń „humanizowane”,
„umatczynione”, „dostosowane” i określeń
podobnych;
musi zawierać sformułowanie dotyczące
wyższości karmienia
piersią oraz sformułowanie
zalecające
stosowanie produktu
jedynie po zasięgnięciu opinii niezależnych
osób posiadających
kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywie-

•

musi spełniać wymogi
zawarte w rozp. (UE) nr
609/2013, tj. zwłaszcza nie może zawierać
obrazów
niemowląt
lub innych obrazów lub
tekstów, które mogłyby idealizować stosowanie tych preparatów;

zakaz reklamy w punktach
sprzedaży, jak również zakaz
dystrybucji próbek i stosowania jakichkolwiek innych
praktyk promocyjnych w celu
pobudzenia sprzedaży tych
preparatów skierowanej bezpośrednio do konsumenta
na poziomie handlu detalicznego, takich jak: specjalne
wystawy, kupony zniżkowe,
premie, sprzedaż specjalna,
sprzedaż poniżej kosztów
produkcji i sprzedaż wiązana;
zakaz dostarczania przez
producentów i dystrybutorów tych preparatów ogółowi
społeczeństwa, kobietom w
ciąży, matkom i członkom ich
rodzin produktów bezpłatnych lub po obniżonej cenie,
próbek i jakiegokolwiek innego upominku promocyjnego, czy to bezpośrednio, czy
też za pośrednictwem służby zdrowia lub pracowników
służby zdrowia;

dopuszczenie darmowych
lub po obniżonej cenie dostaw tych preparatów jedynie na rzecz „instytucji lub
organizacji” i pod warunkiem, że są one realizowane
jedynie na rzecz niemowląt,
które muszą być żywione
preparatami do początkowego żywienia niemowląt,
a niemowlęta te otrzymują taki preparat jedynie w
okresie, gdy żywienie takie jest wymagane (art. 10
ust. 4 rozp. del. Komisji (UE)
2016/127) – w związku z treścią tego przepisu nadal
aktualne są wątpliwości
powstałe na tle jego dotychczasowego odpowiednika,
w tym, czy dotyczy on również podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (np. szpitali).

Na marginesie przypomnieć
należy, że w odniesieniu do
preparatów do początkowego
żywienia niemowląt (i przedmiotów służących do karmienia
niemowląt) obowiązują także
przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki
okołoporodowej (dalej: SOOO),
które - najogólniej rzecz ujmując - zakazują wszelkich działań
reklamowych i marketingowych
związanych z tymi produktami
w placówkach ochrony zdrowia
związanych z opieką okołoporodową, w tym prowadzących
edukację przedporodową, a
więc np. w szpitalach, czy szkołach rodzenia przy przychodniach i szpitalach (por. część
IV ust. 7 i część XIII ust. 3 pkt 10
SOOO).
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tów obrazów niemowląt lub •
innych obrazów lub tekstów,
które mogłyby idealizować
stosowanie tych preparatów
(zakaz ten dotyczy produktów
wyprodukowanych po dniu 20
lipca 2016 r.).

Natomiast w zakresie marketingu preparatów do dalszego żywienia niemowląt są to następujące wymogi:
•

•

•

nakaz zawarcia w ich reklamie, prezentacji i etykietowaniu informacji niezbędnych
do
odpowiedniego
użycia produktu i niezniechęcających do karmienia
piersią, jak również zakaz
stosowania określeń „humanizowane”, „umatczynione”,
„dostosowane” i określeń podobnych;
nakaz zawarcia w ich etykietowaniu informacji, że produkt jest odpowiedni jedynie
dla niemowląt w wieku powyżej sześciu miesięcy, że
powinien być tylko jednym
z elementów zróżnicowanej
diety, że nie może być stosowany jako produkt zastępujący mleko kobiece w ciągu
sześciu pierwszych miesięcy
życia i że decyzję o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, w tym o jakimkolwiek odstępstwie od wieku sześciu
miesięcy życia, należy podjąć wyłącznie za radą niezależnych osób posiadających
kwalifikacje w dziedzinie
medycyny, żywienia lub farmacji lub innych specjalistów
zajmujących się opieką nad
matkami i dziećmi w oparciu
o indywidualne konkretne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju;
ponadto również tutaj obowiązują wymogi zawarte w
rozp. (UE) nr 609/2013, w tym
zwłaszcza zakaz zawarcia w
etykietowaniu tych prepara-
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Podobnie jak w dotychczasowym przepisie uregulowano także problematykę materiałów
informacyjnych i edukacyjnych
dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (zob. art. 11
rozp. del. Komisji (UE) 2016/127).
Nowa regulacja wymagać będzie
jeszcze wprowadzenia przepisów dostosowawczych. Zostanie
ona przedstawiona w jednym z
kolejnych numerów Kwartalnika Laktacyjnego. W tym miejscu
wskazać jedynie należy, że - w
przeciwieństwie do dotychczasowego przepisu - przepis unijny
wyraźnie wspomina również o
nieodpłatnie dostarczanym przez
producentów i dystrybutorów
wyposażeniu.

od dnia 22 lutego 2021 r. - w
odniesieniu do preparatów
do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia
niemowląt wytwarzanych
z hydrolizatów białkowych
(w praktyce chodzi tutaj o
mleka hipoalergiczne, czyli mleka przeznaczone dla
niemowląt narażonych na
wystąpienie alergii pokarmowej; należy je odróżnić od
mleka przeznaczonego dla
alergików – to ostatnie jest
kwalifikowane jako żywność
specjalnego przeznaczenia
medycznego);
•

STOSOWANIE NOWYCH PRZEPISÓW – WZMIANKA
Pomijając okresy przejściowe
(na ten temat zob. poniżej) nowe
•
przepisy stosuje się:
•

od dnia 22 lutego 2020 r. - w
odniesieniu do preparatów
do początkowego żywienia
niemowląt i preparatów do
dalszego żywienia niemowląt (z wyjątkiem takich preparatów wytwarzanych z
hydrolizatów białkowych), a
także w odniesieniu do żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia
potrzeb żywieniowych niemowląt;

Oznacza to, że do
dnia 21 lutego 2021 r.
w odniesieniu do tych
produktów mają zastosowanie przepisy
dotychczasowe, które, jak już wspomniano, w zakresie marketingu w zasadzie
niewiele różnią się od
przepisów zawartych
w
rozporządzeniu
delegowanym.

od dnia 22 lutego 2019 r. – w
odniesieniu do pozostałej
żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (tj.
innej niż taka żywność opracowana w celu zaspokojenia
potrzeb żywieniowych niemowląt), w tym takich produktów przeznaczonych dla
małych dzieci, a więc dzieci
w wieku 1-3 lat.
•

W tym przypadku nie
było - i po wejściu w
życie nowej regulacji
nadal nie ma - szczególnych przepisów
dotyczących
mar-

ketingu takiej żywności, służących ściśle
ochronie
karmienia
piersią. Są natomiast
przepisy w praktyce
relewantne
również
dla ochrony karmienia piersią, mające
zastosowanie do całej kategorii żywności
specjalnego przeznaczenia medycznego (a
więc także do takich
produktów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci), jak
zwłaszcza wprowadzony rozporządzeniem del. Komisji (UE)
2016/128 zakaz stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, czy – podobne
do dotychczasowych
- przepisy dotyczące
informacji na temat
żywności zawarte w
art. 5 rozp. del. Komisji
(UE) 2016/128. Przypomnieć ponadto należy,
że - również w odniesieniu do tej żywności
- obowiązuje ogólny
zakaz wprowadzania
w błąd przez reklamę,
prezentację i etykietowanie oraz zakaz
przypisywania
żywności właściwości zapobiegania chorobom
lub leczenia chorób ludzi i odwoływania się
do takich właściwości (art. 9 ust. 5 rozp.
(UE) nr 609/2013). W
kontekście żywności
specjalnego przeznaczenia
medycznego
nadmienić przy tym
należy, że „[o]dniesie-

nia do dietetycznego
odżywiania w chorobach, zaburzeniach
lub schorzeniach, z
myślą o których dana
żywność
została
stworzona, nie należy traktować jako
przypisywanie
jej
właściwości zapobiegania chorobom
ludzi lub leczenia takich chorób” (pkt 25
preambuły rozp. (UE)
nr 609/2013).
Należy mieć także na uwadze
okres przejściowy, który pozwala na sprzedaż omawianych
produktów na „starych zasadach” aż do wyczerpania zapasów, jeżeli produkty te zostały
wprowadzone na rynek lub etykietowane przed wskazaną wyżej datą stosowania aktów delegowanych dotyczących tych
produktów.
•

Stan prawny: marzec 2021 r.

Wykaz aktów prawnych:
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w
sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego
przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę i do
kontroli masy ciała, oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/
WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE,
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE)
nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009, Dz.Urz.UE.L Nr
181, s. 35;
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt
i preparatów do dalszego żywienia niemowląt
oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci, Dz.Urz.UE.L Nr 25, s. 1;
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego
oraz informacji na jej temat, Dz.Urz.UE.L Nr
25, s. 30;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16
sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, Dz. U. z 2018 r.
poz. 1756.

Jeżeli chodzi o omawianą
problematykę - w praktyce
ma to największe znaczenie
dla etykietowania żywności
specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia
potrzeb żywieniowych niemowląt. W uproszczeniu,
jeżeli produkty te zostały
wprowadzone na rynek lub
etykietowane przed dniem
22 lutego 2020 r., to aż
do wyczerpania zapasów
mogą one zawierać etykiety odpowiadające dotychczasowym, skromniejszym
wymogom (np. brak wyraźnego zakazu wizerunku
niemowlęcia czy innych wizerunków lub tekstów idealizujących używanie tych
produktów).
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Małgorzata Jackowska

Mniej mięsa, więcej roślin
– dlaczego taka dieta to dobry
pomysł i jak ją bezpiecznie stosować
w trakcie karmienia piersią?

Więcej roślin, mniej produktów zwierzęcych.
To zalecenie płynące ze stanowisk eksperckich
w ostatnich latach i podkreślane w coraz szerszym kontekście. Ograniczenie spożycia produktów zwierzęcych, szczególnie mięsa, okazuje się
być nie tylko korzystne dla naszego zdrowia, ale też
niezbędne dla dbania o naszą planetę. Czy dieta
bez mięsa, z ograniczeniem innych produktów
zwierzęcych to dobry pomysł? Jak ją dobrze
bilansować?

D

IETA ROŚLINNA – CZYLI CO?

Od kilku lat obserwuję coraz większe zainteresowanie dietą roślinną i ograniczeniem spożycia mięsa i produktów zwierzęcych.
Im więcej czytam o tym, jak produkcja żywności
(szczególnie odzwierzęcej i wysoko przetworzonej) wpływa na środowisko naturalne, ocieplenie klimatu, wycinanie lasów, bioróżnorodność
gatunków na Ziemi i jak ograniczenie spożycia
produktów zwierzęcych wpływa pozytywnie na
ludzkie zdrowie, tym bardziej jestem przekonana, że to droga, którą zdecydowana większość
z nas powinna wybrać. Jeśli nie dieta wege albo
wegańska, to przynajmniej fleksitariańska, a
więc ze znacznym ograniczeniem spożycia mięsa
i nabiału!
Jestem przekonana, że dieta wegetariańska jest
bezpieczna i właściwa również dla niemowląt,
małych dzieci, kobiet w ciąży i w czasie karmienia
piersią. Na to też wskazuje nauka. Dobrze zbilansowana dieta wegetariańska jest uznawana za
właściwą i zdrową na każdym etapie życia. Niektóre grona eksperckie z większym trudem zmieniają zdanie na temat nabiału i mięsa w diecie, ale
naprawdę wystarczy kilka godzin studiowania publikacji naukowych, żeby nie mieć wątpliwości, że
to dobra droga na każdym etapie życia.
DOBRZE ZBILANSOWANA DIETA – CO TO ZNACZY?
Tak naprawdę każdy sposób odżywiania powinien
być dobrze zbilansowany. Nie ma co porównywać
niedoborowej diety roślinnej z niedoborową dietą
„mięsożercy”. Przyjrzyjmy się więc składnikom,
na które w szczególności powinnaś zwrócić uwagę, jeśli stosujesz lub chcesz stosować dietę bardziej lub w pełni roślinną. Szczególnie w trakcie
karmienia piersią.
CO ZAMIAST MIĘSA?
W tradycyjnej diecie mięso jest znaczącym źródłem żelaza i białka. Oba te składniki są dobrze
przyswajalne z mięsa i ryb. Tych składników będziemy więc przede wszystkim szukać w innych
produktach spożywczych.

wych (soja i jej przetwory, fasole, groszek zielony
i groch łuskany, bób, soczewice, ciecierzyca). Żelazo znajdziesz też w: suszonych pomidorach, suszonych owocach, nasionach i orzechach, a także
w zielonych warzywach, szczególnie liściastych.
Dobre źródło białka (oprócz mięsa) to: jaja, mleko i jego przetwory, napój sojowy, nasiona roślin
strączkowych, zboża, nasiona i orzechy.
Jeśli stosujesz dietę bez mięsa, to te produkty powinny być obecne w Twoim jadłospisie na co dzień.
To ważne zwłaszcza w trakcie laktacji, bo to czas
zwiększonego zapotrzebowania na białko – potrzebujesz go nawet więcej niż w ciąży.
Jeśli nie chcesz zupełnie rezygnować z mięsa, to
zgodnie z wytycznymi EAT Lancet Commission w
diecie fleksitariańskiej (nazywanej też planetarną)
powinno być nie więcej niż ok. 14 g czerwonego
mięsa na dzień i nie więcej niż ok. 29 g mięsa drobiowego dziennie. W praktyce oznacza to porcję
drobiu mniej więcej co 3-4 dni i porcję czerwonego
mięsa raz na 9-10 dni (albo po troszeczkę codziennie, jak wolisz). I mówimy o mięsie nieprzetworzonym, a nie o wędlinach. To zdecydowanie więcej
niż pojawia się w tradycyjnej polskiej diecie (podobnie jak w wielu zachodnich krajach).
MIĘSO A ZDROWIE I ŚRODOWISKO
Spożywanie przetworzonego mięsa (a więc wędlin, kiełbasek itd.) jest wiązane ze wzrostem
ryzyka wystąpienia nowotworu jelita grubego,
a czerwonego mięsa przetworzonego – ze wzrostem ryzyka śmierci (ogólnie) i chorób układu krążenia. Jedzenie czerwonego nieprzetworzonego
mięsa wiąże z wyższym ryzykiem wystąpienia nowotworów, chorób układu krążenia, w tym udaru.
Chociaż dowody naukowe dotyczące mięsa przetworzonego są dużo pewniejsze niż te dotyczące
czerwonego mięsa nieprzetworzonego, to ograniczenie wszystkich wymienionych rodzajów jest
niewątpliwie korzystne dla zdrowia. Na dodatek
hodowla zwierząt na mięso jest jedną z głównych
gałęzi gospodarki odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych, wycinkę lasów (miejsce na hodowlę i pod uprawę roślin na paszę).

Źródłem żelaza mogą być: jajka, pełnoziarniste
produkty zbożowe (kasze, płatki zbożowe, pieczywo pełnoziarniste) i nasiona roślin strączko-
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JAK WIĘC JEŚĆ NA CO DZIEŃ, JEŚLI CHCESZ
OGRANICZYĆ PRODUKTY ZWIERZĘCE W
SWOJEJ DIECIE?
Nie możesz po prostu zrezygnować z mięsa i
produktów mlecznych, bo to będzie oznaczać,
że Twoja dieta może nie być właściwie zbilansowana. Osoby na diecie roślinnej są zwykle
bardziej zagrożone niedoborami żelaza, cynku, wapnia, witaminy B12 i D.
Dlatego zamiast mięsa i/lub produktów
mlecznych w Twoim jadłospisie powinny być
codziennie obecne: pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych (w
daniach na ciepło, koktajlach, wypiekach, pastach do kanapek), warzywa i owoce, orzechy,
nasiona i tłuszcze roślinne.

CO ZAMIAST MLEKA KROWIEGO I PRZETWORÓW
MLECZNYCH?
Mleko i sery są tradycyjnym źródłem wapnia i
białka, a także witaminy D. Często ich znaczenie
w diecie jest podkreślane szczególnie w odniesieniu do profilaktyki krzywicy i osteoporozy, jako
profilaktyka niedoborów wapnia. Według polskich norm powinniśmy dostarczać z dietą około
1000 mg wapnia dziennie. Tymczasem okazuje
się, że według raportu EAT Lancet wystarczające spożycie mleka to około 250 ml dziennie. Taka
ilość mleka (lub jego zamienników, np. sera, twarogu czy jogurtu) pozwala na dostarczenie wystarczającej ilości wapnia, przy założeniu, że w
diecie obecne są inne źródła tego składnika.
GDZIE, OPRÓCZ MLEKA I SERÓW, ZNAJDZIESZ
WAPŃ?
Tu znowu rządzą nasiona roślin strączkowych!
Napój sojowy wzbogacany wapniem (i inne napoje
roślinne z dodatkiem wapnia), tofu, fasole, groszek i groch łuskany, bób, soczewice, ciecierzyca. Wapń znajdziesz też w zielonych warzywach
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liściastych, nasionach (szczególnie sezamie),
orzechach, komosie ryżowej (quinoa), nasionach
chia, amarantusie, suszonych owocach, wodzie
mineralnej (wapniowo-magnezowej).
MLEKO I PRODUKTY MLECZNE A ZDROWIE I
ŚRODOWISKO
Spożycie mleka krowiego i produktów mlecznych nie jest wiązane ze wzrostem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego ani śmiertelności, ale zamiana produktów mlecznych na
roślinne jest wiązana z obniżeniem tego ryzyka.
Spożycie produktów mlecznych (odtłuszczonych i naturalnych, niesłodzonych) wiązane jest z
niższym ryzykiem wystąpienia nowotworu jelita
grubego. Jedyny negatywny wpływ na zdrowie
wiązany ze spożyciem produktów mlecznych to
wzrost ryzyka nowotworu prostaty u mężczyzn.
Zostaje jednak kwestia środowiskowa i etyczna.
Produkcja mleka na skalę przemysłową to niewyobrażalne ilości terenów, zużycie wody i pasz,
emisja gazów cieplarnianych i ekspansywna hodowla krów mlecznych.

Wypróbuj roślinne gotowce z dobrym składem (pasty, zamienniki mięsa), makarony z
dodatkiem tofu albo soczewicy zamiast mięsa
mielonego, posypki z nasion i orzechów, dania jednogarnkowe z warzywami i nasionami
roślin strączkowych podawane z kaszami lub
makaronem. Dodawaj do posiłków orzechy,
pestki dyni i słonecznika, masła z orzechów
i masło sezamowe (tahini). Kupuj napoje roślinne wzbogacone w witaminę B12, D i wapń,
wybieraj wodę mineralną wapniowo-magnezową.

Suplementuj witaminę D zgodnie z aktualnymi rekomendacjami na czas karmienia piersią
(2000 IU dziennie lub według wyniku badania
krwi), a jeśli stosujesz dietę wegańską, rozważ dodatkowo suplementację witaminy B12.
I nie martw się, jedzenie strączków nie spowoduje, że twoje dziecko będzie mieć wzdęcia! Twoje jelita i zamieszkujące je bakterie
mogą potrzebować czasu, żeby przyzwyczaić
się do większej ilości błonnika w diecie, więc
wprowadzaj zmiany powoli. Ale naprawdę
wzdęcia z brzucha mamy nie dostają się do
brzucha dziecka.
Zajrzyj po inspiracje do: Mamy na Roślinach,
Iwony Kibil, Damiana Parola, Medycyny Stylu
Życia, Uli Somow i Be Strąk. A jeśli czujesz, że
potrzebujesz indywidualnego wsparcia w zaplanowaniu diety roślinnej dla siebie, skorzystaj z konsultacji dietetycznej.
Trzymam kciuki!

Czy kuchnia wegańska i wegetariańska
kojarzy Wam się z dużą ilośćią pracy i zaangażowania w kuchni? Książka Chloe Sucree pokazuje,
że może być inaczej. Znajdziecie w niej mnóstwo
przepisów i inspiracji na szybkie i pożywne dania wegańśkie „dla zabieganych”. Najbardziej
przypadł mi do gustu przepis na bulion z resztek,
jarmużową carbonarę i wegetariańskie klopsiki! Polecamy nie tylko tym, którzy chcą przejść
na roślinną stronę mocy, ale też wielbicielom
smacznej kuchni!

Raz na Tydzień
Chloe Sucree
Wydawnictwo Buchmann
cena: 49,99 zł
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Malwina Okrzesik, IBCLC

Kącik ekspercki

J

AK PRZEKONAĆ PARTNERA, ŻE KARMIENIE
PIERSIĄ PO PÓŁ ROKU NADAL MA JAKĄŚ
WARTOŚĆ? MĄŻ POD NACISKIEM TEŚCIOWEJ
UWAŻA, ŻE MAM SŁABE MLEKO.

CZY DZIECI KARMIONE PIERSIĄ ROSNĄ WOLNIEJ NIŻ TE NA BUTELCE Z MM? SŁYSZAŁAM,
ŻE DZIECKO KARMIONE PIERSIĄ MOŻE BYĆ ZBYT
MAŁE, JAK NIE DOSTAJE MM.

Rozumiem z Twojego pytania, że chciałabyś karmić dziecko dłużej niż pół roku, ale potrzebowałabyś więcej wsparcia i zrozumienia od Twojego
partnera. Spróbuj na początku powiedzieć, jak się
obecnie czujesz i czego potrzebujesz od niego.
Nie zaczynaj rozmowy od przekonywania go do
czegokolwiek, bo - jak widać - to się dotychczas
nie sprawdziło. Nie przedstawiaj argumentów o
zaletach karmienia piersią w drugim półroczu
życia, ani nie oceniaj partnera, sugerując na przykład, że jest pod wpływem opinii swojej mamy. To
nie prowadzi do porozumienia między Wami, ale
będzie wzmagać konflikt. Mów o sobie, przekaż
swoją perspektywę! Mów o tym, dlaczego TOBIE
zależy na karmieniu piersią, co jest w tym ważnego dla CIEBIE. Powiedz, jakie widzisz korzyści dla
WASZEGO dziecka, możesz na przykład opowiedzieć, jak wygląda Wasz dzień, ssanie piersi, posiłki stałe, karmienia nocne. Następnie dowiedz
się od partnera, jak ON się w tym wszystkim ma,
jakie jest JEGO zdanie. Możesz zacząć tak: „Już
wiem, jakie zdanie ma Babcia, ale powiedz, co Ty
o tym myślisz?”, albo: „Rozmawiałam z Teściową, ale jestem ciekawa też Twojej opinii”. Dopytaj,
czego dokładnie dotyczą jego obawy o wartość
mleka: „Co cię skłania, żeby myśleć, że mleko jest
słabe?” „Czy niepokoisz się, że nasze dziecko nie
rozwija się dobrze?” „Czy wydaje ci się, że się nie
najada?”. To pomoże Ci wczuć się w jego intencje, zobaczyć jego punkt widzenia. Macie wtedy
szansę na lepsze zrozumienie, zobaczenie różnicy
poglądów i większą otwartość wobec siebie. W
takiej atmosferze łatwiej będzie Ci przekazać, a
partnerowi przyjąć argument, że przejście na butelkę niekoniecznie jest dobry pomysłem. Mleko
matki nie jest słabe. Jest bardzo potrzebne półrocznemu maluchowi. Ma moc cały czas.

Nie, ta opinia nie jest prawdziwa. Dzieci karmione
piersią nie są „zbyt małe” albo „zbyt duże” - rosną
tak, jak powinny, w sam raz, czyli zgodnie ze swoim rytmem zaprogramowanym przez naturę. Nie
da się idealnie odwzorować tego perfekcyjnego
mechanizmu, jakim jest karmienie piersią, które
opiera się - przede wszystkim - na bliskiej więzi z matką oraz regulowaniu zapotrzebowania i
składu mleka przez ssące pierś dziecko. Dziecko
przy piersi zje dokładnie tyle mleka, ile jest mu potrzebne do prawidłowego wzrastania.

56 | Kwartalnik Laktacyjny

Jeśli spojrzymy na siatkę centylową WHO, czyli
wykres, który - na podstawie badań dzieci na całym świecie - przedstawia optymalny wzrost dzieci karmionych piersią, to zobaczymy, że w pierwszych trzech miesiącach maluchy na piersi rosną
szybciej niż te żywione tylko mieszanką. Potem
ich wykres robi się bardziej „płaski”, tempo zwalnia. I tak ma być, to jest norma. Wykres dziecka na
mieszance będzie równo piął się do góry, po trzecim miesiącu taki maluch zacznie rosnąć szybciej
niż ten karmiony piersią. Ale szybciej, nie znaczy lepiej. Przy żywieniu sztucznym jest większe
prawdopodobieństwo, że dziecko zjada więcej
niż potrzebuje, dlatego takie karmienie zwiększa
ryzyko nadmiernego przybierania na wadze i otyłości.

CZY JEŚLI KARMIĘ PIERSIĄ, TO POWINNAM
PRZEPAJAĆ NIEMOWLĘ ZANIM ROZSZERZĘ MU
DIETĘ?
W okresie wyłącznego karmienia piersią - czyli do
szóstego miesiąca życia - mleko matki zaspokaja
WSZYSTKIE potrzeby żywieniowe niemowlaka, w
tym odpowiednie nawodnienie. Warto pamiętać,
że niemal 88% składu mleka to woda, w dodatku czysta i przefiltrowana. Pozostałe około 12%
składu mleka to składniki odżywcze (m.in.: białka,
tłuszcze, węglowodany, witaminy) w proporcjach
idealnie dopasowanych do wymagań rosnącego
dziecka. Podawanie zwykłej wody do picia jest
zupełnie niepotrzebne, bo u niemowlaka karmionego piersią nie ma osobnej potrzeby: „chcę pić”
i „chcę jeść”, ale tylko jedna: „chcę do piersi, bo
tam jest mleko, ciepło, bezpieczeństwo, uspokojenie, przyjemność itd.”. Przepajanie, czyli regularne podawanie dodatkowych płynów, takich jak:
woda, herbatki, woda z glukozą, może powodować u dziecka niepokój, słabsze przybieranie na
wadze, a nawet niedożywienie. Podawanie wody
dzieciom mniejszym niż pół roku jest poważnym
błędem żywieniowym jeszcze z jednego powodu:
zakłóca „dogadywanie się” dziecka z piersią, czyli
równowagę popyt-podaż, która jest konieczna do
dobrej produkcji mleka i dobrostanu malucha. Gdy
ominiesz karmienie z piersi i podasz wodę - pierś
nie dostanie sygnału do produkcji kolejnej porcji
mleka – laktacja będzie się zmniejszać. Warto też
pamiętać, że podawanie butelki dzieciom karmionym piersią może powodować ból brodawek lub
niechęć do ssania piersi.

Historie czytelniczek
Kwartalnika
Zebrała: Agata Aleksandrowicz

ŻANETA

P

rzez okres ciąży, kiedy
nie leżałam w szpitalu, kontrolowałam zęby,
żeby wszystko było z nimi dobrze. Córka urodziła się jako
wcześniak hipotrofik i w dniu
opuszczania szpitala rozbolał
mnie ząb. Myślałam na początku, że to może jakieś zapalenie
dziąsła. Niestety prawda była
bolesna. Następnego dnia nie
mogłam już gryźć całą lewą
stroną, picie i mowa również
sprawiały mi ból. Kiedy udało
mi się na cito umówić wizytę u
dentysty, okazało się, że mam
zapalenie, ale korzenia. Niestety
mój dentysta jest bardzo ostrożny i - wiedząc, że karmię piersią
- nie chciał podać mi antybiotyku, zostawił otwarty ząb i kazał
czekać, aż zejdzie ciśnienie,
żeby rozpocząć procedurę dalszego leczenia. Niestety jedzenie było utrudnione, ponieważ
nadal odczuwałam dyskomfort,
a - wiadomo - córka hipotrofik
musi jeść, żeby nabrać masy. No
więc z chorym zębem i opatrunkiem chodziłam ponad miesiąc,
oczywiście dwa razy w tygodniu
kontrola i zmiana opatrunku; po
miesiącu dostałam jakąś maść
i znów opatrunek. Tak miałam
chodzić 2 tygodnie, czynność
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powtarzaliśmy 3 razy, aż - niestety - popełniłam największy
błąd w życiu i przyjechałam do
Polski. Tu poszłam do dentysty,
który – przed wyjazdem z Polski
- leczył mi zęby przez 15 lat i on
zniszczył mi zęba. Niestety okazało się, że korzenie nie zostały
zbadane w 100% ze względu na
brak odpowiedniego sprzętu
(mikroskopu) oraz nie zostały
odpowiednio wypełnione. Nie
byłam tego świadoma. Ząb pękł
mi z obu stron, ból był niesamowity, jeszcze gorszy niż po
wyjściu ze szpitala po porodzie.
Zadzwoniłam do tego dentysty
i powiedziałam, co się stało, że
potrzebuję pomocy na cito. On
odpowiedział, że nie ma takiej
możliwości. Musiałam szukać
pomocy gdzie indziej. Zęba nie
udało się uratować. Musiałam
zrobić koronkę i porcelanowy
ząb, a wcześniej leczenie korzeni pod mikroskopem. Całość
była bardzo kosztowna i to był
mój najgorszy urlop w Polsce.
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zaprosiłam do współpracy trzy specjalistki: psycholożkę Katarzynę Konczelską, certyfikowaną
doradczynię laktacyjną Nikolę Kraszewską oraz
doulę i trenerkę komunikacji i minimediacji SNO,
Agatę Panfil. Konsultacja z nimi utwierdziła mnie
w przekonaniu, że książka ma konkretną wartość.
Wysłanie jej do grupy testujących mam pokazało,
że również pomaga. Otrzymanie Matronatu Hafiji
było dodatkowym wyróżnieniem i potwierdzeniem dobrej jakości książki.

Z Alicją Podgrodzką rozmawia
Agata Aleksandrowicz

„Uwielbiałam
cię karmić”

KL: JAK CZYTAĆ TWOJĄ KSIĄŻKĘ? WSPÓLNIE Z
DZIECKIEM? SAMODZIELNIE?
AP: Na początek proponuję każdej mamie samodzielne przejrzenie książki i sprawdzenie, czy
emocje, które w niej budzi, nie są zbyt żywe. Jeśli
tak, powinna przepracować je samodzielnie (na
przykład z pomocą ćwiczeń zawartych w książce
lub w obecności psychologa), żeby nie przenieść
ich na dziecko, a tym samym nie wzbudzić w nim
niepokoju lub poczucia winy. Kiedy mama uzna, że
emocje są uporządkowane, może spokojnie przeczytać książkę dziecku. Zachęcam przy tym do
rozmowy z nim, do opowiedzenia, jak to było w ich
przypadku, nawet jeśli nie zawsze było pięknie.
Rozmowa i przytulanie to najlepsi sprzymierzeńcy
relacji między mamą i dzieckiem.

K

WARTALNIK LAKTACYJNY: SKĄD POMYSŁ NA KSIĄŻKĘ „UWIELBIAŁAM CIĘ
KARMIĆ”?

Alicja Podgrodzka: Kiedy moja córeczka miała
trochę ponad półtora roku, nadszedł bardzo trudny dla mnie czas w karmieniu piersią. Mimo że
wcześniej marzyłam o długim karmieniu piersią,
nie wytrzymałam intensywności tego etapu, nie
spotkał on się w ogóle z moimi potrzebami. Odstawiłam córkę z dnia na dzień. Oczywiście zachowałam wszelkie możliwe w tej sytuacji pomoce typu:
obecność taty, rozmowa, tulenie, tłumaczenie,
również konsekwencja. Okazało się to jednak dla
mnie za wcześnie, a powrotu nie było. Kiedy po
dwóch miesiącach spotkałam się z karmiącą nadal przyjaciółką, po prostu się rozpłakałam. Ona
mi powiedziała: „Musisz napisać o tym książkę”.
Wróciłam do domu i zaczęłam wylewać na papier
cały swój żal, wszystkie rozterki, sprzeczności
buzujące między moim sercem i głową. Opisałam
też całe dobro, piękno, relację, bliskość, jakie dało
mi karmienie, nawet jeśli nie trwało tyle, ile sobie
wymarzyłam.
KL: CZY TWOJA KSIĄŻKA W ZAMYŚLE MIAŁA
MIEĆ WYMIAR TERAPEUTYCZNY?
AP: Początkowo o tym nie myślałam, ale kiedy
zobaczyłam, jaką ulgę przyniosła mnie samej, pomyślałam, że moja historia może pomóc również
innym mamom. Wcześniej wielokrotnie słyszałam
o przeróżnych problemach związanych z karmieniem piersią. Wiedziałam, że nawet pięknie przebiegające karmienie może być okaleczone opinią
otoczenia, nie wspominając o stygmatyzujących
komentarzach w kierunku mam, którym laktacja
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KL: GDZIE MOŻNA KUPIĆ „UWIELBIAŁAM CIĘ
KARMIĆ”?
AP: Książkę można kupić na stronie internetowej
www.alicjapodgrodzka.com/sklep. Można ją zamówić osobno lub w korzystnych pakietach z innymi moimi książkami.
KL: JAKIE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ? CO DALEJ?
KOLEJNA KSIĄŻKA?
AP: Oczywiście! Dwa teksty są rozesłane do wydawnictw i czekam na odpowiedź, inny nabiera
właśnie charakteru u ilustratorki, a kolejne dwa
zaczynam pisać. Jeden z nich zamierzam wysłać
na konkurs Książka Przyjazna Dziecku, którego
już dwukrotnie byłam laureatką. Marzę też o premierze mojej świątecznej opowieści pt. „Co najważniejsze” na Boże Narodzenie tego roku. Trzymajcie kciuki!

SPECJALNIE DLA NASZYCH CZYTELNICZEK
PANI ALICJA PRZYGOTOWAŁA WIOSENNY RABAT.
DO KOŃCA KWIETNIA Z KODEM LAKTACJA KUPICIE KSIĄŻKĘ UWIELBIAŁAM CIĘ KARMIĆ O 20%
TANIEJ. POLECAMY!

się nie powiodła. Podzieliłam zatem całą opowieść na
pojedyncze etapy karmienia piersią – od samego poczęcia aż do odstawienia, a nawet już po nim. Do każdego z
fragmentów opracowałam propozycję ćwiczeń dla mam
i dla ich dzieci, których zadaniem jest z jednej strony zbliżenie się do własnych emocji, poznanie ich, umiejscowienie w przeszłości, nadanie im znaczenia i oswojenia ich,
a z drugiej – wzmacnianie relacji z dzieckiem i budowanie
dla niego szczególnego miejsca na wspólnej laktacyjnej
drodze, aby ze spokojem dorastało w poczuciu miłości i
akceptacji (nawet jeśli było karmione bardzo krótko).
KL: SKĄD MASZ WIEDZĘ NA TEMAT PISANIA KSIĄŻEK
TERAPEUTYCZNYCH?
AP: Terapeutyczny charakter mojej twórczości wynika
z doświadczeń z rozwojem osobistym. Wszystkie moje
książki w jakiś sposób pomagają dzieciom i dorosłym. Natomiast jeśli chodzi o książkę „Uwielbiałam cię karmić”, to
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też mieć udokumentowane moje kompetencje
a to dał mi certyfikat Centrum Nauki o Laktacji.
A poza tym kurs dał mi poczucie, że nie jestem
sama. Że są inne fantastyczne kobiety, które chcą
działać na rzecz karmienia piersią i możemy same
się wspierać w naszej pracy! Znalezienie społeczności promotorek, które pracują w tej samej sferze było dla mnie niesamowicie wspierające.

Agata Aleksandrowicz, PKP
dr n.prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek, PK

Promotor
karmienia
piersią (pkp)
cz. 2.
Wywiad z
Hafiją

T

ak jak obiecałam w części pierwszej artykułu o Promotorze Karmienia Piersią, w tej
części publikujemy krótki, ale niezwykle
ważny i inspirujący wywiad z jedną z najbardziej
znanych promotorek karmienia piersią – Agatą
Aleksandrowicz, czyli Hafiją.
Hafiji chyba nie trzeba przedstawiać żadnej mamie karmiącej już jakiś czas piersią, ale wśród
czytelniczek Kwartalnika Laktacyjnego są na
pewno również „świeże” mamy i dziewczyny w ciąży, które być może nie miały jeszcze okazji zajrzeć
na blog Agaty. A to właśnie od bloga wszystko się
zaczęło. Agata założyła go 9 lat temu, kiedy sama
została mamą i zaczęła karmić piersią. Wkrótce
jej blog o wymownej nazwie „Hafija – blog matki
karmiącej” (https://www.hafija.pl/; jak czytamy
na blogu, Hafija to jedna z wielu wersji imienia
Agata) podbił serca wielu czytelniczek i dziś jest
z pewnością największym polskojęzycznym kompendium wiedzy o karmieniu piersią w Internecie,
gdzie znajdziecie rzetelne informacje o laktacji,
napisane w bardzo przystępny sposób. Jest to
ważne, bo w dobie Internetu jesteśmy wręcz zalewani informacjami i często trudno jest oddzielić
te „dobre” od „złych”, a na temat karmienia piersią
nadal krąży wiele mitów i nieprawdziwych infor-
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KL: JAK WAŻNE WEDŁUG CIEBIE JEST POZAMEDYCZNE WSPARCIE LAKTACYJNE, W TYM
WSPARCIE PKP?
H: To wsparcie jest kolosalnie ważne. Niemedyczne wsparcie laktacyjne pozwala zwiększać
wskaźniki inicjacji karmienia piersią, wskaźniki wyłącznego karmienia piersią. Pomaga tworzyć sprzyjające środowisko dla karmienia naturalnego i daje mamie poczucie przynależności
oraz sprawczości. Ponadto mama może znaleźć
z Promotorką wspólny język, taki który będzie
bardziej ludzki od medycznego oraz taki, który
na poziomie macierzyństwa będzie zrozumiały i
taki „otulający”.
macji. Agata zrobiła w tym zakresie – mówiąc kolokwialnie – kawał dobrej roboty, która procentuje
nadal. A w międzyczasie m.in. uzyskała tytuł Promotora Karmienia Piersią, razem z koleżankami
– promotorkami karmienia piersią założyła Kwartalnik Laktacyjny i Fundację Promocji Karmienia
Piersią. Dziś także prowadzi kanał Milk Tube na
You Tube, organizuje warsztaty i kursy dotyczące
laktacji oraz szkoli przyszłe promotorki karmienia
piersią na kursie CNoL. A w tym wszystkim jest
ciepłą, serdeczną i energiczną dziewczyną, która
wciąż z wielkim zapałem promuje karmienie naturalne, „zarażając” nim kolejne osoby.
Z wywiadu dowiecie się, dlaczego Agata zrobiła
kurs Promotora Karmienia Piersią (PKP), co sądzi
o pozamedycznym wsparciu laktacyjnym, jakie
wyzwania w swojej działalności jako PKP uważa
za największe i co uznaje za swój największy sukces, jakie ma rady dla początkujących promotorek karmienia piersią i jakie działania z strony PKP
są według niej obecnie najbardziej potrzebne.
KWARTALNIK LAKTACYJNY: DLACZEGO ZOSTAŁAŚ PKP?
Hafija: Zostałam promotorką, bo chciałam usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę. Chciałam

KL: Z JAKIMI NAJWIĘKSZYMI WYZWANIAMI
SPOTKAŁAŚ SIĘ W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI
JAKO PKP?
H: Największym wyzwaniem jakie stoi przed promotorem karmienia piersią jest wg mnie zrozumienie innych kobiet i nauka bycia otwartym i empatycznym. Bardzo dużo czasu zajęło mi wyjście
ze strefy laktacyjnej neofitki i przejście na stronę
właśnie empatii i zrozumienia. Myślę, że żeby to
się udało trzeba wychodzić do kobiet, być przy
nich, słuchać ich i wspierać ich decyzje. Interakcja z rodzicami małych dzieci jest w naszej specjalności kluczowa. To jest czasochłonne i wymaga ciągłego samorozwoju i przewartościowania
swoich poglądów.
KL: CO UWAŻASZ ZA SWÓJ NAJWIĘKSZY SUKCES JAKO PKP?
H: To, że nadal to robię! Wspieranie rodziców w
okresie noworodkowym i niemowlęcym jest bardzo atrakcyjne, kiedy same mamy małe dzieci i
możemy się bezpośrednio utożsamiać z mamami,
które wspieramy. Kontynuowanie tej drogi kiedy
już masz duże dzieci, to jest wyzwanie, bo możemy się czuć w tym momencie trochę poza strefą

„mam karmiących”. Dlatego tak ważne jest bycie
przy kobietach i otwartość na to, jak zmienia się
świat mam karmiących, ich rzeczywistość i priorytety. To że dalej czuję się potrzebna i chcę być
promotorką jest dla mnie ogromnym sukcesem.
KL: JAKIE MASZ RADY DLA POCZĄTKUJĄCYCH
PKP?
H: Wyjdź do kobiet. Spotkaj je tam gdzie one są i
wspieraj je w drodze, którą obrały. Myślę też, że
warto dbać o siebie, bo ta praca jest piękna, ale
też potrafi człowieka wypalić szybko, gdyż często
oprócz wiedzy inwestujemy w nią swoje emocje!
Dbajcie więc o siebie dziewczyny!
KL: JAKIE DZIAŁANIA ZE STRONY PKP SĄ WEDŁUG CIEBIE OBECNIE NAJBARDZIEJ POTRZEBNE?
H: WSZYSTKIE. Wiesz, mam takie wrażenie, że
potrzebujemy działań oddolnych lobbujących za
karmieniem piersią. Na przykład ostatnio Promotorka Monika Maciołek działająca pod nazwą Temat Rzeka Mleka stworzyła fantastyczne pismo
dotyczące ułomności w rekomendacjach krajowych dotyczących żywienia niemowląt. Uważam,
że takie działania są ogromnie cenne. Ta postawa proaktywna i zaangażowana społecznie jest
ogromnie wartościowa.
Cały czas potrzeba też działań w social mediach
i starych mediach, gdzie występuje ogromny natłok treści reklamowych związanych ze sztucznym żywieniem i zdrowa przeciwwaga dla tych
treści jest ogromnie potrzebna.
AGATO, BARDZO CI DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ. I
ŻYCZĘ DALSZYCH SUKCESÓW W PROMOWANIU
KARMIENIA PIERSIĄ.

Daniel J. Siegel kolejny raz
otwiera przed nami nowe drzwi
i – jak zwykle – naprawdę warto za
nie zajrzeć! Tym razem ten wybitny
profesor psychiatrii odkrywa przed
czytelniczkami
i
czytelnikami
ukute
przez
siebie
pojęci
psychowzroczności. Czym jest owa
psychowzroczność? Pokrótce jest
to taki siódmy zmysł, który ułatwia

nam zajrzenie w głąb siebie.
Bardziej zawile – to uważność
na siebie, która daje możliwość
dostrzeżenia, jak funkcjonuje nasz
umysł od środka. A praktycznie –
może to być niesamowite narzędzie,
dzięki któremu będziemy mogli
jeszcze lepiej poznać i zrozumieć
siebie. Czy warto? Na pewno warto
się o tym przekonać osobiście.

Psychowzroczność
D.J. Siegel
Wydawnictwo Mamania
cena: 39,90 zł
www.mamania.pl

Masz dziecko w wieku 9-12 lat, które
uwielbia czytać? A może niezbyt lubi
czytanie, ale kocha zwariowane przygody? Pociąg do miejsc niemożliwych
oraz druga część Wielkiego napadu na
mózg to coś dla Was! Złowroga czarownica, świat trolli, chłopiec uwięziony w kuli śnieżnej, pociąg, który
wjeżdża prosto do domu… to tylko
mała cząstka tego, co znajdziecie w
tej krótkiej, ale jakże wybuchowej serii.
Oto zabawna seria dla dzieci i
młodzieży autorstwa Ann M. Martin,
opowiadająca o przygodach czterech
przyjaciółek, które zakładają razem
Klub Opiekunek. Kristy, Claudia, Mary
Anne i Stacey to typowe nastolatki,
które uwielbiają się, kłócą, mają
szalone pomysły, lubią dobrą zabawę,
wpadają w domowe kłopoty i wszystkie
kochają opiekować się dziećmi. Kto
wie, może zostaną przyjaciółkami
również z Twoją córeczką?

Klub Opiekunek. The Babysitters
Club
A.M. Martin
Wydawnictwo Mamania
cena: 29,90 zł każda część
www.mamania.pl

Dla dzieci nauka pewności siebie i wiary w swoje
umiejętności to bardzo ważna lekcja. Dzięki 35
opowieściom dla najmłodszych odnajdą one siłę,
żeby akceptować siebie, wzrastać w niezależności i
zrozumieniu innych oraz poszanowaniu odmienności.
Książka będzie wspaniałym początkiem pielęgnacji
poczucia własnej wartości.

Alex Rovira, Francesc Miralles
Opowieści dla dzieci, które chcą
uwierzyć w siebie.
cena: 49,99 zł
www.czarnaowca.pl

Śpiący królewicz? Królewicz na
ziarnku grochu? Tak, w tej książce
to księżniczki ratują królewiczów,
bo bajki - znane i lubiane - zyskały
nowy wymiar. Dzięki temu każda
dziewczynka uwierzy, że może być
dzielna i rycerska, a chłopiec będzie
wiedział, że może potrzebować
pomocy i nie jest w tym nic złego!
Polecamy!

Pociąg do miejsc niemożliwych,
Wielki napad na mózg
P.G. Bell
Wydawnictwo Mamania
cena: 39,90 zł każda część
www.mamania.pl

Jonathan Plackett, Karrie Fransman
Królewna w lśniącej zbroi, czyli
trochę inne bajki dla dziewczynek i
chłopców
cena: 49,99 zł
www.czarnaowca.pl

Każdy z nas zmaga się z...
gazami. Nie ma w tym nic złego ani
nieodpowiedniego. Książka o bąkach
pozwala przełamać tabu związane z
puszczaniem bąków i odczarować je
dzieciom. A do tego jest przezabawna!

Książka o bąkach
Stine Dreyer, Hannah Dreyer
Cena: 34,99 zł
www.czarnaowca.pll
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Małe
S. Wirsén
cena: 27,90 zł
www.zakamarki.pl

Pamiętniki Wisienki. Bogini bez
oblicza – tom 4
J. Chamblain, il. A. Neyret
cena: 39,99 zł
www.egmont.pl

Kolejny tom przygód Wisienki – nastolatki, która
chcąc zostać pisarką, zaczęła pisać pamiętnik.
Wisienka jest bardzo uważną obserwatorką.
Chciałaby zrozumieć ludzi, zwłaszcza dorosłych. W
tomie czwartym przeżywa niezwykłe przygody w
Dworze Stu Tajemnic, do którego – z okazji 12. urodzin
– zabrała ją mama. Piękne kolorowe ilustracje i
wspaniała dziewczęca bohaterka.

Książka „Małe” traktuje ona o czymś bardzo
trudnym (przemoc i konflikty w domu) w jak
najprostszy – przystępny dla dziecka sposób.
Można ją czytać nie tylko tym dzieciom,
które są lub mogą być świadkiem bolesnych
sytuacji. Każde dziecko warto uwrażliwić na
to, jak objawia się przemoc i gdzie może szukać
pomocy, gdy jej doświadczy.

Tornado Jumi
K. Piróg, M. Herrera
cena: 24,90 zł
www.dziwimisie.pl
Tornado Jumi to na razie jedna z niewielu publikacji Wydawnictwa
Dziwimisie – wydawnictwa, które na pewno warto poznać i
obserwować jego premiery. Wspomniana książka jest pełna
emocji, które targając dziewczynką o imieniu Jumi, wywołują
prawdziwe tornado. Złość, smutek, bezsilność… Jak sobie z nimi
radzić? Może historia Jumi Wam w tym pomoże.

Żadnej przemocy
A. Lindgren
cena: 27,90 zł
www.zakamarki.pl
O przemocy w stosunku do dzieci – dlaczego krzywdzi i jest prawnie
zabroniona – opowiada Astrid Lindgren w swoim poruszającym
przemówieniu, dopełnionym charakterystyczną kreską Stiny
Wirsén. Choć od tej słynnej mowy minęło tyle lat, jej treść jest nadal
aktualna i wciąż chwyta za serce, a ujmujące, piękne ilustracje
nadają jej nowego charakteru. To pozycja nie tylko dla dorosłych,
ale także dla nastolatków, jeśli chcemy edukować je na temat
agresji.

Trzy pytania
J. J. Muth
cena: 369,99 zł
www.wydawnictwo-tekturka.pl
Pamiętacie książkę Panda i mądrości zen? Przywitajcie
więc nową książkę tego autora. Trzy pytania to kolejna
piękna, filozoficzna opowiastka, w której autor
połączył zamiłowanie do zen z zainteresowaniem
twórczością Lwa Tołstoja. Chcesz wyruszyć w podróż
z Mikołajem, by odnaleźć odpowiedź na pytania:
„Kiedy jest właściwy moment na działanie?”, „Kto jest
najważniejszy?” i „Jak odgadnąć, co należy zrobić?”.
Przeczytaj Trzy pytania.
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Chłopiec, kret, lis i koń
Ch. Mackesy
cena: 45,90 zł
www.wydawnictwoalbatros.com
Oto przepiękne wydanie książki, która może zmienić
świat. Jeśli jej jeszcze nie znacie, to czy porównanie do
Małego Księcia pomoże trochę przybliżyć jej niezwykłość,
wrażliwość i uważność? Piękne ilustracje i krótkie, acz
bardzo trafne i trafiające do samego serca teksty, to
prawdziwy prezent – dla bliskiej osoby lub dla samej/
samego siebie. Zdecydowanie polecam!
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Zostań sama w domu,
B. Stenka
https://nk.com.pl/
cena: 31,90 zł
Książka dla starszych dzieci, w wieku 10-14 lat,
o dwunastoletniej dziewczynce Dianie, która
nie chce dorosnąć, nie lubi zostawać sama w
domu i ma dość tajemnic. Życie jednak bywa
przewrotne, i nie zawsze tak cudowne, jak
byśmy chcieli. Czy Diana odnajdzie poczucie
bezpieczeństwa? Wzruszająca opowieść wyróżniona w Konkursie literackim im. Astrid
Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i
młodzieży.

Seria „Legendy polskie”: Toruńskie pierniki, Syrenka warszawska, Bałtycka flądra, Poznańskie
koziołki
Agnieszka Frączek, wyd. Mamania
https://mamania.pl/
Cena regularna 29,90 zł

Seria Agnieszki Frączek w humorystyczny sposób przybliża dzieciom regionalne polskie legendy.
Cztery pięknie ilustrowane, rymowane historie opowiedzą Waszym smykom o poznańskim koziołku, toruńskich pierniczkach,
bałtyckiej flądrze i warszawskiej
syrence, bawiąc i rozbudzając
ciekawość. Książeczki mogą być
pięknym prezentem dla miłośników rymowanek oraz kompanem
w podróżach po Polsce.

Horror! Czyli skąd się biorą dzieci,
G. Kasdepke
https://nk.com.pl/
cena: 34,90 zł
Grzegorz Kasdepke, znany autor książek dla
dzieci, w swoim stylu pisze tym razem o tym,
skąd się biorą dzieci. W zabawny sposób, nie
tylko odpowiada na to pytanie, posługując się
dziecięcym rozumowaniem ale chyba przede
wszystkim pokazuje dorosłym, dlaczego warto, by nie opowiadać maluchom bajek o bocianach i kapuście.

Sen królewny.
Puzzle
https://nk.com.pl/
cena: 32,90 zł
Absolutnie przepiękne, a do tego o niestandardowym kształcie, puzzle nie tylko dla dzieci.
Bardzo kolorowe, bogate w szczegóły, tworzące piękną ilustrację, na której znajdziecie nie
tylko królewnę. 155 elementów. Polecam!

Seria książek: „Kto decyduje?”, „Komu leci krew?”, „Kto się złości?” i’ „Czyje spodnie?”
Stina Wirsén
www.zakamarki.pl
cena: 22,90 zł za książkę
Najnowsza seria małych książek wydawnictwa Zakamarki zadowoli każdego, kto ceni sobie oryginalną
kreskę i nieoczywistą treść, której urok tkwi w oszczędnym doborze słów i niedopowiedzeniach. Stina
Wirsén zabiera najmłodszych czytelników w świat ich codziennych, trudnych sytuacji i emocji, dając
rodzicom okazję do tego, by wspólne czytanie pomogło oswoić niełatwe tematy. Oryginalni i niebanalni
bohaterowie skradną serce każdego czytelnika.
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Dezodorant w kremie dla skóry wrażliwej
Cena: 16,99 zł

Naturalne, ekologiczne
i z certyfikatem –
najlepsze produkty dla
kobiet!

Do kupienia w
Dorgerii Ekologicznej
www.drogeria-ekologiczna.pl/

Dezodorant w spray’u z lawendą i
geranium
Cena: 19,90 zł
Kobiety coraz częściej poszukują
dezodorantów, które są tworzone na
bazie naturalnych składników, bez
szkodliwych substancji i dodatków.
Firma Pierpaoli w swojej ofercie
proponuje naturalny dezodorant z
lawendą, geranium, sokiem z aloesu,
mleczanem cynku oraz pochodną
trzciny
cukrowej,
hamującą
powstawanie
nieprzyjemnych
zapachów. Bez alkoholu etylowego.
Wygodne
opakowanie.
Można
stosować kilka razy dziennie.

Kolejną propozycją Pierpaoli jest bezzapachowy dezodorant w kremie.
Miałam niewielkie wątpliwości, czy użytkowanie będzie wygodne,
ale okazało się, że opakowanie jest bardzo dobrze przemyślane i
krem wystarczy wycisnąć. Nie zawiera alkoholu etylowego i cynku.
W składzie znajdziecie ekologiczny sok z aloesu oraz dodatek mąki z
ryżu ekologicznego, która wchłania pot i zapachy. Konsystencja lekka i
przyjemna.

Odżywka do włosów z ekologicznym ekstraktem z
nasion lnu i proteinami ryżu
Cena: 19,90 zł
Odżywka dająca duże nawilżenie, wzmacniająca,
regenerująca, chroniąca przed działaniem warunków
atmosferycznych. Jak każdy produkt Anthyllis,
została stworzona na bazie naturalnych składników.
Odpowiednia dla włosów normalnych, suchych i
zniszczonych. Produkt wegański.
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Ekologiczny płyn do higieny intymnej z wyciągiem z borówki i nagietka
Cena: 15,99 zł
Jeśli potrzebujesz płynu do higieny intymnej, to zdecydowanie warto wybrać kosmetyk w
100% naturalny, delikatny i zawierający tylko łagodne składniki myjące i pielęgnujące. Płyn
do higieny intymnej Anthyllis wyprodukowany został na bazie naturalnych składników i dzięki
swojej delikatności polecany jest dla wszystkich kobiet i dorastających dziewcząt – również
tych ze skłonnościami do alergii, ze skłonnością do podrażnień. Wyciąg z nagietka działa
przeciwzapalnie, borówka łagodzi i odświeża, kwas mlekowy obniża pH, lawenda – daje
przyjemny zapach.
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NOWOŚCI! Zielko – płyny do prania i płukania
www.sylveco.pl
Jako fanka firmy Sylveco, czekałam na te produkty! Z radością usłyszałam więc, że linia produktów do czyszczenia
ZIELKO poszerza się o:
Płyn do prania tkanin białych i jasnych KIWI – 25 zł
Płyn do prania tkanin czarnych i ciemnych GRANAT i IMBIR – 24 zł
Płyn do prania tkanin kolorowych MARAKUJA – 24 zł
Płyn do płukania kwiatowy – 22 zł
Płyn do płukania tropikalny – 22 zł
Płyn do płukania owocowy – 22 zł
Sześć zupełnie nowych produktów i sześć olśniewających zapachów, a co najważniejsze, są to produkty
naturalny, całkowicie biodegradowalne, bezpieczne dla ubrań i skóry.
Płyny do prania zostały stworzone na bazie mydła potasowego, skutecznie usuwają plamy, a jednocześnie są
delikatne dla tkanin. Nadają się do prania zarówno ręcznego, jak i w pralce, w temperaturze 30-60o C.
Płyny do płukania zawierają w swoim składzie lanolinę, która zmiękcza i odświeża tkaniny. Mieszanki zapachowe
są przyjemne i delikatne.
Ubrania po użyciu tych ekologicznych, naturalnych preparatów są czyste, przyjemnie pachnące i miłe w dotyku.
Polecamy!

Naturalne żele do ciała
https://hagi.com.pl/
cena: 37,00 zł /sztuka
Posłuchajcie tylko: malinowy chruśniak, ziołowo mi, wakacje na Bali…. Czy to nie brzmi cudownie? Takie właśnie żele do
kąpieli znajdziecie w ofercie Hagi. Stworzone przy użyciu naturalnych składników, takich jak hydrolizat protein owsa, algi,
ekstrakty z tymianku, pokrzywy, składniki aktywne z ostropestu, czy aloes, pięknie pachnące, a do tego w opakowaniach
stworzonych z materiałów w recyklingu i wegańskie. Delikatne, odżywiają, łagodzą i wprawiają w pozytywny nastrój.
Zdecydowanie polecam!

Świeca sojowa: odkryte pragnienia
https://hagi.com.pl/
cena: 89,00 zł
Oszałamiająca mieszanka zapachowa, która wspaniale
sprawdzi się w tworzeniu miłosnego, odprężającego
nastroju. Tym razem Hagi przygotowało eteryczną
mieszankę zapachową z olejków ylang ylang, petitgrain
oraz czarnego pieprzu. Wszystko to zamknięte w
świecy stworzonej z ekologicznego wosku sojowego.
Czas palenia tej świecy: około 75 godzin. Polecam.
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Drzewo sandałowe grejpfrut bergamotka - dezodorant
www.mglife.pl
Cena: 40 zł
Wspaniale pachnący dezodorant do ciała o zapachu
grejpruita i bergamotki odświeża i zapewnia ochronę przed
nieprzyjemnym zapachem potu. W skłądzie znajdują się
naturlane produkty: soda oczyszczona, tapioka, glinka biała,
ziemia okrzemkowa, olej jojoba, czy aromateupatyczne olejki
eteryczne. Nie blokuje naturalnego i potrzebnego nam pocenia
się, ale likwiduje związane z nim doznania zapachowe! Bardzo
wydajny! Polecamyl

Słodka Pomarańcza. Odżywczy balsam do ciała z ekstraktem
z kokosa i masłem kakaowym
www.iossi.eu
Cena: 89 zł
Rewelacyjnie pachnący balsam do ciała ze słodką
pomarańczą nawilża i regeneruje skórę. W składzie znajdują
się naturalne składniki, takie jak: masło kakaowe, ekstrakt
z chia i kokosa oraz olejek ze słodkiej pomarańczy. Dzięki
temu balsam nie tylko świetnie działa, ale i rewelacyjnie
pachnie! Polecamy!

Lawendowy relaks sól do kąpieli
www.mglife.pl
Cena: 32 zł
Magnezowa sól do kąpieli i olejek lawednowy pozwolą Ci cieszyć
się aromatyczną relaksującą kąpielą. Poczujesz się rozluźniona
i odprężona. W składzie znajdziesz tylko naturalne składniki, a
całość znajduje się w dużym słoiku.

Neroli Shake. Dwufazowy Eliksir Rewitalizujący z ekstraktem
z cytryny, pomarańczy i olejem z pestek malin
www.iossi.eu
Cena: 118 zł
Dwufazowe serum do twarzy, jest idealną propozycją dla
osób, które szukają dla wojej skóry regeneracji, odżywiania
i rozświetlenia. Po zmieszaniu ze sobą faz otrzymujemy
kosmetyk, który wspaniale nawilży i wygładzi skórę.
Odpowiadają za to m.in.hydrolat z kwiatów gorzkiej
pomarańczy, hydrolat z róży damasceńskiej, kwas
hialuronowy, olej z pachnotki i rokitnika. Bardzo polecamy
szczególnie dla skóry zmęczonej wymagającej pobudzenia
i odżywienia.

Cytrusowy mus do ciała
www.mglife.pl
Cena: 43 zł
Nawilżający mus do ciała z dodatkiem wosku pszczelego
rewelacyjnie nawilża i odżywia skórę. Ma delikatną, ale
wydajną konsystencję. Mus nie zawiera sztucznych kompozycji
zapachowych, konserwantów i barwników. Ciało po
zastosowaniu musu jest nawilżone i odżywione, ale sam mus nie
pozostawia tłustej warstwy! Polecamy!
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Bluza Flora
Mama Karmiąca
Cena: 139 zł
www.mamakarmiaca.pl/

Dwustronna bluzka Two
Ways, Milk&Love
Cena: 119 zł
ww.milkandlove.pl

Niezwykle praktyczna i kobieca bluzka, którą możesz założyć
już w ciąży, a później wykorzystać w czasie karmienia piersią.
Dzięki dyskretnie wszytym w boczne szwy zamkom maluch nie
będzie miał problemu z dostępem do piersi. Ponadto nie możesz
założyć tej bluzki tyłem naprzód, bo jest dwustronna! Dekolt w
serek możesz nosić klasycznie lub na plecach, w zależności od
upodobań. Starannie obszyta, z przyjemnego w dotyku materiału, jest dostępna w kilku wersjach kolorystycznych.

Fantastyczna bluza do karmienia od Mamy Karmiącej.
Jest uszyta z bardzo miękkiej tkaniny dresowej . Ma luźny fason,
który nie krępuje ruchów i super sparwdza się przy karmieniu.
Suwaki otwierają się na dużej długości i dzięki temu dostęp do
piersi dla dziecka jest bardzo wygodny.
Uroku dodaje kwiecisty, głęboki kaptur oraz malutka perełka
wszyta przy kieszeni symbolizująca mleko mamy! Bardzo
polecam!
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Nosidełko Tula Lite
Cena: 365,00 zł
www.babytula.pl

Nosideło LennyPreschool
TANZIT
Cena: 460,00 zł
www.pl.lennylamb.com

Ciekawa nowość od znanej wszystkim firmy produkującej wysokiej klasy nosidła ergonomiczne. Tula Lite
posiada wszystko to, za co rodzice kochają Tulę – jest
wygodne, miękkie, ma odpinany kapturek i prostą w
obsłudze regulację. Wart uwagi jest fakt, że nosidło
zostało uszyte z lekkiej i szybkoschnącej tkaniny
ripstop. A do tego znajdziecie tu zintegrowaną z nosidłem pojemną nerkę z kieszonką, która pomieści całe
nosidło! Świetny wybór, zwłaszcza w podróży.
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Oto nosidło, na które czekało wielu rodziców!
Nosidełko Preschool, które umożliwia wygodne – zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica – noszenie starszych dzieci, nawet do około 6. roku
życia! Dzięki wielopoziomowej regulacji panelu i
pasów naramiennych można w nim nosić dzieci,
gdy mają już około roku, do osiągnięcia przez nie
wagi 30 kg. Możliwość noszenia z przodu i z tyłu,
odpinany kapturek, najwyższej jakości materiały i
piękny wzór, czyli wszystko to, co kojarzy się z naszą rodzimą firmą Lenny Lamb tutaj również jest
dostępne, a więc nie zawiedziecie się. Polecamy!
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