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Od redakcji

Gorące lato przed nami. Prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń - będziemy cieszyć się 
prawdziwą letnią aurą. Na ten gorący i spokojny czas proponujemy Wam lekturę Kwartalnika 
Laktacyjnego. 

Jeżeli macie wątpliwości, ile wody w upalny dzień potrzebuje dziecko, to wychodzimy do Was z wie-
dzą na ten temat. 

Mamy nadzieję, że będziecie robić dużo letnich zdjęć, bo czeka na Was kolejna edycja konkursu na 
Mamę Kwartału sezonu letniego. Wysyłacie nam zdjęcia Waszego letniego karmienia piersią!

Specjalnie dla Was podejmujemy też temat powrótu do pracy i karmienia piersią. Merytorycznie po-
rozmawiamy o zabiegach diagnostycznych w czasie laktacji oraz o tym, jak nie wpaść w błędne koło 
dokarmiania dziecka sztucznym pokarmem. Dowiecie się, jak efektywnie ściągać mleko z piersi i jak 
poradzić sobie z nawałem pokarmu. 

Zapraszamy też do lektury artykułu o karmieniu piersią wcześniaków. Odpowiemy na pytanie, czy 
kolczyk w brodawce sutkowej może uniemożliwić karmienie piersią. 

Życzymy Wam udanych i pięknych wakacji! 

Do zobaczenia na jesieni w kolejnym numerze!

Agata Brojanowska-Aleksandrowicz

Redaktor Naczelna
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA 
WYŁĄCZNE KARMIENIE PIER-
SIĄ W JAPONII

W Japonii ponad 90% ciężar-
nych deklaruje chęć karmienia 
piersią, przy czym tylko niewiele 
z nich utrzymuje karmienie pier-
sią przez pierwsze 6 miesięcy 
życia dziecka. Duże badanie ko-
hortowe obejmujące ponad 80 
tysięcy japońskich matek, któ-
re w latach 2011-2014 urodziły 
dzieci, wykazało, że tylko 37,4% 
maluchów było wyłącznie kar-

mionych piersią w pierwszym 
półroczu życia. Czynnikiem, 
który w największym stopniu 
wskazywał na możliwość utrzy-
mania tego celu, była inicjacja 
karmienia piersią w pierwszej 
godzinie od porodu, wczesny 
kontakt „skóra do skóry” oraz 
przebywanie dziecka w pokoju 
razem z matką. Czynniki, takie 
jak oddanie dziecka do żłobka, 
palenie i otyłość matki w okre-
sie ciąży, najczęściej wiązano 
z szybszym wprowadzaniem 
mleka modyfikowanego i od-
stawieniem niemowlęcia od 
piersi. Zaangażowanie partne-

rów w proces karmienia, wbrew 
temu, co sugerowały wcześniej-
sze badania, było czynnikiem 
zmniejszającym szansę na dłu-
gie karmienie wyłącznie piersią. 
Prawdopodobnie działającym 
czynnikiem jest tutaj chęć wy-
korzystania karmienia butelką 
jako elementu budowania relacji 
z dzieckiem, co może negatyw-
nie wpłynąć na laktację i dłu-
gość karmienia piersią.

Źródło: Inano, H., Kameya, M., Sa-
sano, K. et al. Factors influencing 
exclusive breastfeeding rates until 
6 months postpartum: the Japan 
Environment and Children’s Study. 
Sci Rep 11, 6841 (2021). https://doi.
org/10.1038/s41598-021-85900-4

THC W MLEKU KOBIECYM

Naukowcy postanowili zbadać 
dynamikę obecności tetrahy-
drokannabinolu, głównej sub-
stancji psychoaktywnej konopii, 
w mleku kobiecym. Wiele nie-
sprawdzonych źródeł sugeruje, 
że wystarczającą praktyką jest 
odciąganie mleka po zastoso-
waniu marihuany. Badacze ze 
Szpitala Uniwersyteckiego w 
Kolorado analizowali mleko ko-
biet, które miały historię stoso-
wania marihuany w ciąży, miały 
pozytywny wynik testu spraw-
dzającego obecność THC w mo-
czu w momencie przyjęcia do 
szpitala i które zadeklarowały 
abstynencję podczas karmie-
nia piersią. Z 394 kobiet, które 
zgłosiły się do badania, tylko 12 
spełniało kryteria. Wyniki badań 
wskazywały, że ilość THC w mle-
ku zależna była oczywiście od 
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częstości zażywania marihuany, 
ale również od BMI i metaboli-
zmu matki. Ale niezależnie od 
tych czynników tetrahydrokan-
nabinol utrzymywał się z mleku 
matki przez 6 tygodni trwania 
badań. Okres, w którym stęże-
nie zawartości THC osiągało 
połowę wartości początkowej 
(tzw. okres półtrwania), wyno-
sił 17 dni. Przewidywany przez 
naukowców czas całkowitej eli-
minacji wynosi ponad 6 tygodni. 
Badania te wskazują na fakt, że 
tetrahydrokannabinol stopnio-
wo jest uwalniany do mleka jesz-
cze na wiele tygodni po ostat-
nim zastosowaniu marihuany i 
praktyka wylewania odciąga-
nego mleka nie jest skutecznym 
narzędziem zapobiegającym 
potencjalnemu negatywnemu 
wpływowi substancji psychoak-
tywnych konopii na stan zdrowia 
niemowląt.

Źródło: Erica M. Wymore, Claire Pal-
mer, George S. Wang, Torri D. Metz, 
David W. A. Bourne, Cristina Sempio, 
Maya Bunik. Persistence of Δ-9-Te-
trahydrocannabinol in Human Bre-
ast Milk. JAMA Pediatrics, 2021; DOI: 
10.1001/jamapediatrics.2020.6098

SZCZEPIENIE NA COVID-19 PO-
TENCJALNIE CHRONI TEŻ DZIE-
CI PRZED ZACHOROWANIEM 

Szczepionka na COVID-19 może 
nie tylko budować odporność 
u ciężarnych i karmiących, ale 
również u dzieci. Miano prze-
ciwciał SARS-CoV-2 oznaczono 
w próbkach pobranych od 131 
kobiet, w tym 84 ciężarnych, 31 
karmiących i 16 z grupy kontrol-
nej (kobiety, które nie są w cią-
ży i nie karmią). Nowe badania 
opublikowane w „Journal of Ob-
stetrics and Gynecology” wska-
zało, że niezależnie od rodzaju 
zastosowanej szczepionki (Mo-
derna czy Pfizer) przeciwciała 
są obecne w krwi pępowinowej u 
wszystkich ciężarnych i w mleku 
wszystkich karmiących piersią. 
Wskazuje to na fakt, że odpor-
ność może być przekazywana z 
matki na dziecko. Dodatkowo w 
trakcie badań nie stwierdzono, 
by kobiety ciężarne czy karmią-
ce wykazywały cięższe objawy 
po podaniu szczepionki niż ko-
biety w grupie kontrolnej. Rów-
nież poziom przeciwciał po po-
daniu różnych szczepionek był 
porównywalny i znacząco wyż-
szy od poziomu, jaki się osiąga 
po standardowym przechoro-
waniu.

Źródło: Gray KJ, Bordt EA, Atyeo 
C, Deriso E, Akinwunmi B, Young N, 
Baez AM, Shook LL, Cvrk D, James 
K, De Guzman RM, Brigida S, Diouf K, 
Goldfarb I, Bebell LM, Yonker LM, Fa-
sano A, Rabi SA, Elovitz MA, Alter G, 
Edlow AG. COVID-19 vaccine respon-
se in pregnant and lactating women: 
a cohort study. medRxiv [Preprint]. 

2021 Mar 8:2021.03.07.21253094. doi: 
10.1101/2021.03.07.21253094. Up-
date in: Am J Obstet Gynecol. 2021 
Mar 24;: PMID: 33758889; PMCID: 
PMC7987048
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Jak myślę o karmieniu piersią, to przed oczami stają mi te wszystkie 
momenty z mamami karmiącymi swoje maluchy, niczym z reklam. 
Jeszcze będąc w ciąży, nieco po macoszemu traktowałam roz-

działy w książkach o karmieniu, myśląc, że przecież nie trzeba się tego 
uczuć, to sama natura. Jest dzidziuś - jest pierś, co ma nie zadziałać? 

Już sama decyzja w szpitalu o cesarskim cięciu sprawiła, że lekko 
spanikowałam. Tego mój idealny plan karmienia nie przewidywał, 
bowiem chciałam urodzić naturalnie, bez znieczulenia i takie tam... 
Feliks na ten poród miał inny plan. Na sali pooperacyjnej dostawiono 
mi małego i łzy szczęścia poleciały mi po policzkach, że się dossał i 
poszło mleko. Niestety, to była ostatnia tak radosna chwila w szpita-
lu. Wiedziałam, że mamy wędzidełko do podcięcia i to może utrudniać 
karmienie, ja byłam po operacji i nie każda pozycja do karmienia była 
dla mnie komfortowa. Wsparcie ze strony położnych? Usłyszałam od 
jednej, że jak dla niej to mogę dziecko i kiełbasą karmić. Celem więc 
było jak najszybciej wyjść, do domu, do bezpiecznego środowiska i jak 
najszybciej wyciągnąć rękę po pomoc, aby nasze karmienie mogło się 
odbywać tak, jak sobie wymarzyłam. Decyzja padła w 4 dobie życia 
Feliksa, tuż po wyjściu ze szpitala - jedziemy po pomoc! W legginsach 
i porozciąganej bluzce, po kolejnej nocy spędzonej z laktatorem i na 
liczeniu każdej kropli, udaliśmy się do poleconej nam neurologopedki. 
W gabinecie, kiedy usłyszałam od niej, że najpierw zbada maluszka, a 
potem nas do siebie przystawi, w głowie miałam może procent wiary 
w to, że się uda. Nie było prosto, prawie nic nie rozumiałam z tego, co 
do mnie mówiono, ale w momencie, jak podała mi poduszkę do kar-
mienia i Feliksa, poczułam ogrom desperacji, by to karmienie zrozu-
mieć i by się udało. 

Magicznym momentem było prawidłowe dossanie się małego. Gdy pa-
dły słowa, że Feliks ssie i przełyka mleko, wszyscy płakaliśmy razem 

- ja, mąż i lekarka. Tylko Feliks już odpływał do mleczko-lotu.

Od tamtego momentu jest super - ja się „doszkoliłam”, poczytałam tro-
chę mądrych książek i artykułów. A ilekroć mam kryzys lub boję się, że 
coś jest nie tak, wyobrażam  sobie w głowie strumienie mleka. I płynie. 

Paulina

Zdjęcia: https://lewandowscy.photo/

Na zdjęciach: Paulina z synem

Make-up: Katarzyna Kłosińska; KATY KLOS Makeup Artist;  
https://www.facebook.com/katyklos.makeup/
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 „Mama Kwartału” „Mama Kwartału”
LATOLATO

Pokażmy, że karmienie piersią 
jest  normalne, naturalne i piękne.

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

Mamą Karmiącą Letniego Kwartału!

Zdjęcie wyślij na adres: 
kontakt@kwartalnik-laktacyjny.pl

z dopiskiem „Mama Kwartału LATO”.

W każdym wydaniu opublikujemy wybrane przez 
redakcję zdjęcie, a mama ze zdjęcia otrzyma  

od nas upominek.

Regulamin konkursu: www.bit.ly/2uzs9r7

 „Mama Kwartału”
Wiosna

Nagrodę ufundowała 
marka TULA

Do wyboru nosidełko renomowanej marki w opcji toddler lub baby 
ufundowane przez Fundację Promocji Karmienia Piersią.

Na zdjęciu czytelniczka Kwartalnika  
Żaneta z synem Cezarym
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Magdalena z Karolem 

Mama Eliza i Daria w drodze na Zatokę Wraków  
Zakhyntos
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Ile wody dla niemowlęcia  
latem

Agata Aleksandrowicz

Dla dzieci karmionych 
piersią w okresie 
od urodzenia do ok. 

szóstego miesiąca życia mleko 
mamy jest wystarczającym 
płynem do picia. Wyłączając 
różnego rodzaju medyczne 
wskazania, dzieci karmionych 
piersią nie trzeba dopajać wodą, 
nawet jeżeli jest bardzo gorąco. 
Warunkiem jest oczywiście 
nieograniczony dostęp dziecka 
do piersi mamy.

Po ukończeniu przez dziecko 
szóstego miesiąca życia mo-
żesz zacząć oferować mu do 
posiłków wodę, a w upalne dni 
dostęp do niej według potrzeb. 
Nie zdziw się jednak, jeżeli Twój 
maluch zamiast wody będzie i 
tak sięgał po Twoje mleko.

Dla dzieci w wieku 6-12 miesięcy 
odpowiednia ilość wody, to od 
0,5 do 1 kubeczka dziennie, po-
dawanej w czasie posiłku (jeden 
kubeczek to 250 ml). Ilość ta u 
dzieci karmionych piersią może 
być jednak nieco mniejsza.

Dzieciom w wieku od 12 do 3 lat 
można oferować od 1 do 4 ku-
beczków dziennie.  Zapotrzebo-
wanie dzieci na płyny jest więk-

sze, ale zwykle jego większość 
jest pokrywana z mlekiem.  Więc 
jeżeli maluch jest karmiony pier-
sią, to ilości wody, jakie będzie 
pił, także mogą być mniejsze.

Ponadto pamiętaj, że latem 
mamy do dyspozycji nie tylko 
wodę ale także soczyste owoce 
lub warzywa. Spożywanie ich 
też uzupenia płyny w diecie ma-
lucha. Możesz oferować dziecku 
np. arbuzy, ogórki, rzodkiewki 
(dla niemowlaka lepiej je zetrzeć 
na tarce lub pokroić w cienkie 
plasterki), truskawki, melona, 
ananasy, maliny czy brzoskwi-
nie.

Do 12 miesiąca życia dziecka 
zaleca się unikać w diecie ma-
lucha soków, bo zawierają dużo 
wolnych cukrów, nawet jak są 
to soki 100% lub wyciskane w 
domu. Po 12 miesiącu dla dzieci 
maksymalna ilość soku, którą 
możesz zaoferować dziecku, to 
ok. 125 ml (pół szklanki).

Nie powinno się też oferować 
niemowlętom i dzieciom do 5 
roku życia napojów słodzonych 
cukrem, słodzikami ani napojów  
kolorowych zawierających ko-
feinę. Nawet w trakcie upałów!

Bardzo ważne jest, żeby zwra-
cać uwagę na objawy odwod-
nienia u niemowląt, ponieważ u 
takiech maluchów dość szybko 
może do niego dojść.

OBJAWAMI ODWODNIENIA SĄ:

• Brak lub małe ilości kupki 
i siusiu w porównaniu 
do ilości wskazanych w 
schemacie wskaźników 
skutecznego karmienia

• Dziecko nie przybiera na 
wadze

• Ciemiączko u malucha jest 
zapadnięte

• Maluch  ma suchą śluzówkę 
ust

• Skóra malucha na brzuchu 
jest nieelastyczna

• Maluch jest ospały, 
apatyczny, trudno go 
dobudzić, w skrajnych 
przypadkach dziecko 
jest półprzytomne lub 
nieprzytomne

Dzieci karmione piersią powinny latem otrzymywać mleko mamy na żądanie - czy-
li tyle, ile dyktuje im pragnienie. W czasie gorących dni zapotrzebowanie na płyny u 
człowieka wzrasta i tak samo dzieje się u maluchów na piersi. 

Ile więc wody oferować dziecku karmionemu piersią? 
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Maja Machel

Powrót do pracy prawie nigdy nie wiąże 
się z przymusem zakończenia karmienia 
piersią. Świadomośś tego jest ogromnie 
ważna przy podejmowaniu decyzji co do 
dalszych losów laktacji. Można nawet po-
kusić się o stwierdzenie, iż przerywanie 
karmienia ze względu na powrót do pracy 
nie jest wskazane. Ograniczenie kontaktu 
z matką, która wraca do aktywności za-
wodowej, jest dla dziecka sporą zmianą, 
potencjalnie także stresem. Często w tym 
okresie dziecko rozpoczyna również swo-
ją przygodę np. w żłobku, co stanowi dla 
niego kolejne wyzwanie. 

W    tej sytuacji nie do przecenienia wyda-
je się zarówno aspekt psychologiczny 
karmienia piersią jako sposobu na bli-

skość, ukojenie i wyciszenie, jak również wzmoc-
nienie odporności dziecka dzięki zawartym w 
pokarmie kobiecym przeciwciałom. Aby ułatwić 
sobie i dziecku wejście w nowy etap, istotne jest 
rozpoczęcie przygotowań na kilka tygodni przed 
planowanym powrotem do pracy. Warto również 
rozważyć zaopatrzenie się w przydatne akceso-
ria, które pomogą zaopiekować laktacyjne po-
trzeby. Poniżej lista kilku z nich:

• laktator, 

• jedno- lub wielorazowe wkładki laktacyjne 
(ew. muszle laktacyjne, do wykorzystania w 
sytuacji obfitych wycieków pokarmu),

• woreczki do przechowywania pokarmu, 

• biustonosz do odciągania pokarmu bez użycia 
rąk,

• kolektor pomagający zgromadzić wyciekają-
ce mleko z wolnej piersi, która nie jest w danej 
chwili poddawana zabiegowi odciągania po-
karmu.

Główne wyzwania związane  z powrotem mamy 
karmiącej do pracy:

Profilaktyka związana z zastojami pokarmu w 
piersiach.

Utrzymanie laktacji.

Gromadzenie i bezpieczne przechowywanie 
ewentualnych zapasów pokarmu.

Niekontrolowane wycieki pokarmu.

Mama
wraca do pracy

gania (proces trwa dłużej i wymaga większego 
zaangażowania);

• za pomocą laktatora ręcznego: jego zaletą 
jest możliwość odciągania pokarmu w każdym 
miejscu (brak uzależnienia od gniazdka elek-
trycznego), prosta obsługa, minimalny poziom 
hałasu, łatwe magazynowanie pokarmu, przy-
stępna cena, niewielkie wymiary; wady – niższa 
efektywność odciągania (zwłaszcza w przy-
padku modeli jednofazowych), dłuższy czas 
trwania zabiegu, a przede wszystkim koniecz-
ność użycia siły ręki (co przy dłuższym lub czę-
stym użytkowaniu staje się bardzo uciążliwe);

• za pomocą laktatora elektrycznego (podłącza-
nego do sieci lub zasilanego bateriami): zale-
tą jest wysoki komfort użytkowania, szybkie 
efekty (zwłaszcza przy jednoczesnym odcią-
ganiu pokarmu z obydwu piersi jednocześnie), 
mechanizm działania zbliżony do techniki ssa-

ODCIĄGANIE POKARMU

Umiejętne i skuteczne odciąganie pokarmu jest z 
jednej strony niezbędne z punktu widzenia likwi-
dacji problemu przepełnionych piersi, a z drugiej 
umożliwia magazynowanie mleka. Pokarm może 
służyć Twojemu dziecku (w przypadku dzieci star-
szych może się jednak okazać, że zbieranie nie 
będzie już potrzebne, ponieważ podczas Twojej 
nieobecności dziecko zadowoli się innymi pokar-
mami) bądź zasilić bank mleka kobiecego. 

Istnieją trzy podstawowe metody ściągania po-
karmu:

• ręczna: jej ogromną zaletą jest możliwość 
wykonania takiego zabiegu bez potrzeby uży-
wania jakiegokolwiek sprzętu, w dowolnym 
miejscu i czasie, jest to też doskonały sposób 
na przyniesienie ulgi przepełnionym piersiom; 
wadą jest z kolei niższa efektywność odcią-
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PRZYWILEJE MAMY KARMIĄCEJ W PRACY 

Gdy karmiąsz dziecko piersią i pracujesz powyżej 6 
godzin dziennie, przysługują Ci dwie płatne półgo-
dzinne przerwy (w przypadku czasu pracy pomię-
dzy 4-6 godzin jest to jedna przerwa 30-minutowa, 
a w razie karmienia więcej niż jednego dziecka, tj. 
bliźniaków, tandemu itd., okres trwania przerw 
zwiększa się do 45 minut). Możesz też skończyć 
pracę wcześniej. Masz prawo dopasować sposób 
wykorzystania przerw do swoich potrzeb, ważne 
tylko, aby czas ten spożytkowany został wyłącz-
nie w celach związanych z laktacją (odciągnięcie 
pokarmu, nakarmienie dziecka itp.). Co ważne, aby 
skorzystać z takiej możliwości, wystarczy napisa-
ne przez Ciebie oświadczenie. Nie jest do tego celu 
konieczne dostarczenie zaświadczenie od lekarza 
- tutaj więcej szczegółów: https://www.pip.gov.pl/
pl/porady-prawne/rodzicielstwo/75056,przerwy-
-na-karmienie-piersia-a-zaswiadczenie-od-leka-
rza-.html.

BĘDZIE DOBRZE  

Dzięki swoim zdolnościom adaptacyjnym piersi po 
niedługim czasie (kilka dni/tygodni) przyzwyczają 
się do nowego trybu funkcjonowania i w okresie 
stałych pór Twojej aktywności zawodowej lakta-
cja zacznie nieco zwalniać. Również Twoje dziecko 
znajdzie sposób na to, aby nadrobić ewentualne 
braki związane z bliskością czy ilością otrzymy-
wanego pokarmu, chętniej ssąc rano, przed Twoim 
wyjściem z domu lub tuż po Twoim powrocie. Praca 
nie stanowi zatem przeszkody w tym, aby z powo-
dzeniem kontynuować karmienie piersią, o ile tylko 
mama i dziecko wciąż będą tego chcieli.

nia piersi przez dziecko, wygoda, łatwe prze-
chowywanie pokarmu, zazwyczaj kilka opcji 
użytkownika (np. regulacja siły odciągania); 
wadą – hałas, którego natężenie zależy od 
wybranego modelu, wysoki koszt zakupu, a w 
przypadku laktatorów zasilanych sieciowo – 
uzależnienie od gniazdka elektrycznego.

Dyskomfort przepełnionych piersi w pracy  lub na 
wyjeździe służbowym – jak mu zaradzić?

Odciągnij pokarm do uczucia ulgi (uwaga! odcią-
gnięcie całości pokarmu z piersi zintensyfikuje 
produkcję mleka!);

połóż na piersi chłodny lub zimny okład (maksy-
malnie do 20 minut).

JAK PRZECHOWYWAĆ POKARM?

Pokarm kobiecy przechowywany może być wy-
łącznie w pojemnikach dopuszczonych do kon-
taktu  z żywnością (pamiętaj - takim pojemnikiem 
nie jest kubeczek na mocz, który kupić można w 
aptece), np. w woreczku do przechowywania po-
karmu, opisanym datą i godziną odciągnięcia. 
Najlepiej podać dziecku mleko świeżo odciągnię-
te, w czasie od czterech do ośmiu godzin od ze-
brania. Jeśli nie jest to możliwe, pokarm należy 
schłodzić lub zamrozić (jeśli był on odciągany w 
kilku porcjach, możesz go ze sobą zmieszać, jed-
nak wyłącznie po uprzednim schłodzeniu). Waż-
ne, aby pamiętać o tym, że rozmrożonego pokar-
mu nie wolno ponownie zamrażać. Podobnie raz 
podgrzane mleko nie nadaje się do powtórnego 
podgrzania i podania dziecku. Szczegółowe infor-
macje na temat czasu i sposobu przechowywania 
odciągniętego pokarmu znajdziesz na stronie: 
https://www.hafija.pl/infografika.
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Psychologicznie rzecz 
biorąc: karmienie piersią
Część I: Które mamy dłużej karmią?

Karla Orban

Czy spotkałaś się kiedyś z zarzutem, że długo karmiąc swoje dziecko, próbujesz nad-
robić emocjonalne deficyty? Śpij spokojnie. Psycholodzy regularnie udowadniają, że 
trudno być w większym błędzie. 

K ARMIENIE PIERSIĄ A OSOBOWOŚĆ MAMY  
Brytyjska badaczka Amy Brown przyglą-
dała się temu, jak poszczególne wymiary 

osobowości wiążą się z tym, czy i jak długo kar-
mimy naturalnie oraz jaki rodzaj trudności jest 
dla nas najbardziej dotkliwy. W latach 2011-2014 
przeprowadziła szereg badań na ten temat. Po 
przeprowadzeniu wywiadów z matkami i położ-
nymi zauważyła, że występują trzy popularne 
przekonania na temat karmienia („jest trudne”, 
„jest zdrowe dla dziecka”, „jest niekomfortowe”) 
oraz osiem najczęstszych powodów odstawienia 
niemowlaka: powody medyczne, brak wsparcia, 
presja ze strony innych, styl życia, dolegliwości 
bólowe, obraz własnego ciała, konieczność kar-
mienia poza domem i trudny laktacyjny start. Do 
jakich wniosków doszła?

Największe prawdopodobieństwo podjęcia i kon-
tynuowania karmienia piersią występowało u ko-
biet, które osiągały wyższe wyniki na skali ekstra-
wersji, stabilności emocjonalnej lub sumienności 
(którejkolwiek z tych cech).

Pozytywna emocjonalność, poszukiwanie do-
świadczeń, przyjazny styl interakcji z innymi i 
większa potrzeba przebywania w grupie – oznaki 
bycia ekstrawertyczką – nie tylko sprzyjały kar-
mieniu, ale i sprawiały, że matki rzadziej postrze-
gały karmienie jako trudne i odczuwały mniej 

dyskomfortu, karmiąc dziecko poza domem. In-
trowertyczki z kolei częściej zgłaszały, że do za-
kończenia karmienia przyczynił się brak wsparcia. 
Co ciekawe, związek ekstrawertyczności z kar-
mieniem był szczególnie widoczny w pierwszych 
sześciu tygodniach po porodzie. 

Sumienność, rozumiana jako skłonność do utrzy-
mywania porządku, obowiązkowości i samo-
dyscypliny, odgrywała dużą rolę jedynie przy 
podejmowaniu decyzji o inicjacji karmienia natu-
ralnego. Ponadto mamy z wysokim wynikiem w 
tej skali częściej deklarowały, że mleko matki jest 
dla dziecka najzdrowsze. Te, które osiągały niski 
wynik na skali sumienności, były bardziej skłonne 
odstawić dziecko w razie dyskomfortu przy kar-
mieniu, dolegliwości bólowych, a także wtedy, gdy 
były przekonane o negatywnym wpływie karmie-
nia na wygląd własnego ciała.

Osoby o wysokim natężeniu neurotyczności (bę-
dącej przeciwnością stabilności emocjonalnej 
wspomnianej powyżej) są spięte, często się za-
martwiają i odczuwają smutek, a także wykazują 
zwiększoną wrażliwość na krytykę i stres. Dlate-
go też nie powinno dziwić, że częściej postrzega-
ły karmienie jako trudne i kończyły je, nie mając 
wsparcia i doświadczając trudności. Dodatkowo 
- jak wykazał włoski zespół badawczy pod prze-
wodnictwem Di Mattei w 2016 roku – neurotycz-

ność wiąże się także z mniejszą chęcią karmienia 
piersią już na etapie ciąży.

Co jeszcze ma znaczenie? Poziom lęku młodej 
mamy. Odczuwanie sytuacyjnego lęku w trakcie 
ciąży lub po porodzie, podobnie jak stała predys-
pozycja do wzmożonego reagowania lękiem obni-
żają prawdopodobieństwo i długość karmienia, 
nawet jeśli matka deklarowała chęć utrzymania 
laktacji. Zaobserwowano także, że kobiety kar-
miące piersią krócej niż sześć tygodni deklarują 
silniejsze odczucia lękowe.

Czy to oznacza, że wszystkie ekstrawertyczne 
mamy będą długo karmić piersią, a introwertycz-
ki są skazane na karmienie mlekiem modyfikowa-
nym? Bynajmniej. W końcu - poza cechami osobo-
wości - decydujący jest szereg innych czynników, 
jak chociażby poziom wsparcia rodziny, jej do-
świadczenia i przekonania związane z korzyścia-
mi wynikającymi z tej formy żywienia, przebieg 
porodu i połogu czy dostępne wsparcie laktacyj-
ne. 

Ciekawostka: zaobserwowano, że pozytywne na-
stawienie starszego pokolenia kobiet w rodzinie 
zwiększa intencję karmienia piersią o 12%, pod-
czas gdy negatywne opinie wygłaszane przez 
matkę lub teściową kobiety karmiącej może 
zmniejszyć ją o nawet 70%!

A JAK TO JEST W POLSCE?

W 2016 roku postanowiłam sprawdzić, czy wnio-
ski Brown potwierdzą się w przypadku Polek, 
które karmią dłużej niż Brytyjki i częściej niż one 
podejmują próbę karmienia naturalnego. Właśnie 
dlatego, wraz z dr Karoliną Zarychtą-Zajączkow-
ską z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, przeba-
dałam 487 polskich mam. Nasza grupa zdecydo-
wanie różniła się od tej brytyjskiej: przeważały w 
niej mamy, które karmiły dłużej niż sześć miesięcy 
(ponad 80% próby). Mimo naszych starań nie uda-
ło się dotrzeć do mam karmiących mlekiem mo-
dyfikowanym (były to pojedyncze osoby w naszej 
próbie), a zaproszenia do badania nie opublikowa-
ła żadna grupa dedykowana tej formie karmienia. 
Badałyśmy zatem zupełnie inną grupę kobiet niż 
Brown, ponieważ porównywałyśmy kobiety kar-
miące poniżej i powyżej sześciu miesięcy. Jakie 
miało to konsekwencje?

Po pierwsze, kobiety długo karmiące nie różni-
ły się od tych z krótszym stażem pod względem 
ekstrawersji i stabilności emocjonalnej. Wyglą-
da więc na to, że cechy te nie są istotnym czyn-
nikiem decydującym o tym, jak długo karmimy. 
Miały natomiast związek z rodzajem doświadcza-
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nych trudności. Ekstrawertyczki i mamy o wyso-
kim poziomie stabilności emocjonalnej zgłaszały 
mniej presji ze strony środowiska medycznego na 
odstawienie i rzadziej odczuwały brak wsparcia. 
Mamy o wysokiej neurotyczności częściej odbie-
rały karmienie naturalne jako trudne, bolesne, 
ograniczające codzienne życie.

Po drugie, okazało się, że mamy, które charakte-
ryzowały się większą otwartością na doświad-
czenie (jeden z wymiarów osobowości), karmiły 
dłużej niż te, które opisywały się jako bardziej 
ostrożne i wycofane, a także rzadziej zgłaszały 
trudności z karmieniem poza domem i wpływem 
karmienia na wygląd. Łatwiej było im kontynu-
ować karmienie także wtedy, gdy doświadczały 
jakiejś formy ograniczeń.

Po trzecie, nasze badania potwierdziły, że wyso-
ki poziom lęku wiąże się z silniejszym przekona-
niem, że karmienie piersią jest trudne i związane 
z niewygodą oraz częstszym występowaniem 
negatywnych doświadczeń, tj. negatywny obraz 
własnego ciała, ból, dyskomfort podczas kar-
mienia w miejscach publicznych, doświadcza-
nie trudności, odczuwanie presji otoczenia, brak 
wsparcia, wskazania medyczne do odstawienia 
dziecka oraz ograniczenia związane ze stylem ży-
cia matki.

PO CO NAM TA WIEDZA?

Większość kobiet podejmuje próbę karmienia na-
turalnego – Centrum Nauki o Laktacji szacuje, że 
jest to nawet 97%. Tak wysoki odsetek prób poka-
zuje, że decyzja o karmieniu mieszanką może nie 
być efektem podjętej przed porodem decyzji, ale 
jakości uzyskanego wsparcia, tak specjalistycz-
nego, jak i ze strony otoczenia. 

Im więcej wiemy o tym, kto i jakich trudności do-
świadcza, tym bardziej możemy dopasować po-
dejmowane interwencje. Mając świadomość, że 
mamy odczuwające więcej lęku mogą też odczu-
wać więcej trudności, możemy otoczyć je lepszą 
opieką już na etapie ciąży i połogu. Pamiętając, że 
introwertyczki potrzebują akceptującego otocze-
nia, możemy uczulać na to bliskich młodej mamy.

Jednocześnie w toku badań możemy dowiedzieć 
się więcej o tym, co potencjalnie utrudnia osiąga-
nie indywidualnych celów laktacyjnych i jakie ob-
szary wymagają globalnej poprawy, m.in. wiedza 
personelu medycznego o wskazaniach do odsta-
wienia od piersi, stwarzanie warunków do kom-
fortowego karmienia piersią poza domem czy 
edukowanie społeczeństwa. 

Badanie cech karmiących mam ma jeszcze jedno 
zastosowanie: pozwala obalać laktacyjne mity. W 
żadnym z dotychczasowych badań nie potwier-
dzono, by kobiety karmiące powyżej roku, dwóch 
czy trzech lat, charakteryzowały się większą lękli-
wością, neurotycznością czy pozabezpiecznym 
stylem przywiązania. Krytykom zaś przypomnij, 
że długość karmienia to decyzja jak każda inna 
i ma prawo być podejmowana wyłącznie przez 
osoby, których dotyczy – Ciebie i dziecko. Na zdro-
wie!

A w następnym numerze Kwartalnika Laktacyj-
nego: część II – jak karmienie piersią wspiera 
rozwój psychospołeczny dziecka?
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Jak prawidłowo  
ściągać mleko 

Nina Błaszczyk-Nowik

Jest kilka czynników, które 
wpływają na powodzenie tej ak-
cji:

1. ETAP LAKTACJI

Spora grupa mam nie ma trud-
ności z odciąganiem mleka 
przed stabilizacją laktacji, ale 
nie jest to reguła. Jeśli kobieta 
pracuje laktatorem, aby nie tyl-
ko uzyskać porcję na posiłek, ale 
rozkręcić laktację, zazwyczaj 
rekomendowany jest najbar-
dziej intensywny schemat, czyli 
ściąganie po każdym karmieniu 
piersią (minimum co 3 godziny) 
7/5/3 minut w przypadku jed-
nostronnego laktatora. Po sta-
bilizacji laktacji, czyli po około 
6 tygodniach, uzyskanie mleka 
laktatorem może stać się dużo 
trudniejsze. 

2. REGULARNOŚĆ

Kilka dni takiego regularnego 
działania zazwyczaj gwarantu-
je zwiększenie produkcji mleka 
- nie zawsze to widać po ilości 
uzyskiwanego mleka, ale kar-
mienie piersią może stać się 
łatwiejsze. Noworodek wtedy 
zazwyczaj zaczyna aktywniej 
ssać, ponieważ usprawniony 
zostaje wypływ mleka, co prze-

kłada się na mniejszą senność 
dziecka i większą efektywność 
ssania. 

Warto jednak mieć z tyłu głowy, 
że maluch wyposażony w odpo-
wiednie narzędzia, prawidłowo 
funkcjonującą jamę ustną bę-
dzie w stanie sam zapracować 
na swoje rosnące zapotrzebo-
wanie i nie będziemy musiały 
sobie sztucznie podkręcać lak-
tacji. A jeśli uznamy, że jednak 
jest taka potrzeba, to warto 
skonsultować się z certyfikowa-
ną doradczynią laktacyjną lub 
neurologopedą, aby wykluczyć 
wyzwania po stronie dziecka.

Kolejnymi objawami podkrę-
conej laktacji mogą być (nie 
muszą) wypływ mleka z dru-
giej piersi podczas karmienia 
oraz silniej odczuwany odruch 
oksytocynowy, czyli mrowie-
nie w piersiach, gdy pojawia się 
pierwszy wypływ. 

3. STAN PSYCHICZNY MAMY 

Przewlekły stres i przekonanie, 
że „nic nie leci i nie poleci”, i ner-
wowe zerkanie, ile już udało się 
odciągnąć, może blokować ten 
proces. 

Na co zwrócić uwagę, jeśli mimo 
regularnej pracy laktatorem 
udaje się odciągnąć małe ilości? 
Jak zwiększyć swoje szanse na 
efektywne odciąganie mleka, 
czyli gdy zależy nam na ilości 
odciąganego mleka, bo np. je-
steśmy mamami KPI (Karmiący-
mi Piersią Inaczej).

1. Upewnij się, że masz prawi-
dłowo dobrany lejek.

Lejek to element, który pracuje 
na brodawce i do którego bro-
dawka jest zasysana. Nie ma na 
tym świecie jednej wielkości i 
kszatłu piersi, tak samo nie ma 
jednej, uniwersalnej wielkości 
brodawek. Lejek ma pasować 
idealnie, a więc nie być ani za 
mały (będzie ranił piersi), ani 
za duży (także otoczka będzie 
wciągana). Najmniejsze lejki (21 
mm) są skierowane do kobiet, 
które mają średnicę brodaw-
ki 17-18 mm - czyli dodajemy 
do swojej średnicy około 4  mm 
wybierając lejekj.  Lejki na ryn-
ku mają od 21 mm do 36 mm, 
które są lejkami w rozmiarze 
XL. Jak widzisz różnica między 
kobiecymi piersiami nie tylko 
pod względem rozmiaru samej 
piersi, może być kolosalna. A to 
właśnie od lejka zależy czy sesje 
odciągania będą efektywne. 

Opisując swoją relację z laktatorem, mamy często mówią „it’s complicated”. Lakta-
tor, jakkolwiek przydatny, może też wpędzać w czarną rozpacz. Warto pamiętać, że 
to, czy mama będzie w stanie odciągnąć mleko z pomocą tego urządzenia, nie zależy 
wyłącznie od tego, czy „ma mleko” - laktator nie mierzy produkcji. 

2. Nie ograniczaj się do najpo-
pularniejszych 2-3 marek 
laktatorów na rynku, bo: 
patrz punkt pierwszy.

To, że Twojej koleżance się 
sprawdził dany model, nie 
oznacza, że macie identyczne 
brodawki. Najważniejszy jest 
rozmiar lejka: polecam bezpłat-
ny e-book dostępny na www.
wrozkacycuszka.pl, gdzie do-
wiesz się, jak dobrać laktator i 
jak zmierzyć brodawkę.

3. Ściągaj co półtorej - 2 go-
dziny za dnia, a w nocy nie 
schodź poniżej 3 godzin. 

PRZED ŚCIĄGANIEM

• Poprzytulaj się z partnerem, 
bliskimi Ci osobami. Potrze-
bujesz nawiązać połączenie 
- także pozytywna rozmo-
wa z życzliwą Ci osobą bę-
dzie przydatna. Możesz też 
zwiększyć ilość oksytocyny 
poprzez czynności, które 
wprawiają Cię w dobry na-
strój - pogłaszcz domowe 
zwierzątko, posłuchaj ulu-
bionej muzyki. 

• Pomasuj piersi delikatnymi 
ruchami i użyj ciepłego kom-
presu, aby rozszerzyć kana-
liki mleczne.

• Spędź kwadrans lub więcej 
w kontakcie skóra do skóra z 
maluszkiem. 

PODCZAS ŚCIĄGANIA

• Jeśli nie masz kontak-
tu ze swoimi maluszkiem 
podczas ściągania, oglą-
daj filmiki  (ważne, aby był 
też dźwięk płaczu Twoje-
go dziecka), wąchaj jego 
ubranka. 

• Jeśli masz dostęp do dziec-
ka, możesz ściągać, będąc z 

nim kontakcie „skóra 
do skóry”. 

To, co może usprawnić 
proces ściągania, jeśli 
mimo tych rad niewiele 
udaje się ściągnąć:

1. Ściąganie laktato-
rem ręcznymi lub 
ręką. Są kobiety, 
które właśnie ręcz-
nie ściągną efek-
tywniej niż z pomocą 
laktatora. 

2. Korzystanie z kolek-
tora: nakładamy na 
jedną pierś, jedno-
cześnie karmiąc z 
drugiej. To idealne 
rozwiązanie w przy-
padku mam, które 
odnotowują samo-
istny wypływ z dru-
giej piersi podczas 
karmienia.

3.  Równoczesne karmienie z 
jednej piersi i ściąganie lak-
tatorem z drugiej piersi.

4. Włączenie do sesji ścią-
gania power pumpingu: 
ściąganie laktatorem, któ-
re trwa pełną godzinę ze-
garową. W przypadku po-
jedynczego laktatora to 
schemat naprzemiennie  
10 min/ 10 min/ 10 min/ 
10  min/ 10 min/ 10 min za-
miast zwykłego 7/5/3 min. 
W przypadku podwójnego: 
zwykły schemat to 15 min 
na dwie piersi jednocześnie, 
a power pumping to 10 min 
na dwie piersi, 10 min od-
poczynku, 10 min na dwie, 
10 min odpoczynku i jeszcze 
raz 10 min na dwie piersi. 

Najbardziej efektywne jest ścią-
ganie podwójnym laktatorem i 

taki właśnie sprzęt jest rekomen-
dowany dla mam karmiących pier-
sią inaczej, czyli butelką wyłącz-
nie swoim mlekiem. 

Oprócz działań technicznych war-
to zadbać o:

• prawidłowe nawodnienie i od-
żywienie, czyli warto pić nie 
mniej niż około 2-2,5 l (w zależ-
ności od masy ciała) płynów 
oraz jeść nie mniej niż około 
1700 kalorii. 

• suplementację słodem jęcz-
miennym. Można też rozważyć 
kozieradkę w kapsułkach, ale 
warto zapoznać się z ewentu-
alnymi skutkami ubocznymi. 

• otoczenie się wioską mam 
ściągających mleko

• wiarę w swoje mleczne fabryki, 
spokój i pozytywne myślenie
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Jeśli niemowlę ma nieprawi-
dłowe przyrosty, chcemy 
dowiedzieć się, dlaczego tak 

się dzieje, bo samo wprowadze-
nie suplementacji sztucznym 
mlekiem nie wyeliminuje źródła 
problemu (czyli nie dowiemy 
się, dlaczego dziecko przybiera 
za mało) i nie pomoże utrzymać 
wyłącznego karmienia piersią 
- które z punktu widzenia opieki 
pediatrycznej powinno być re-
komendowane jako główny cel 
przed pierwsze 6 miesięcy życia 
dziecka. 

Dopóki polscy pediatrzy oraz 
położne środowiskowe nie będą 
wspierani przez Ministerstwo 
Zdrowia tak, by móc zdobywać 
aktualną wiedzę laktacyjną, je-
dynym miejscem, gdzie mama 
będzie w stanie otrzymać rze-
telną poradę laktacyjną, będzie 
nadal wyłącznie gabinet certy-

fikowanej doradczyni laktacyj-
nej - ta porada nadal funkcjonuje 
poza koszykiem refundowanych 
świadczeń przez NFZ. Mają do 
niej dostęp nieliczni, zarówno 
z uwagi na ograniczoną liczbę 
specjalistów poza dużymi mia-
stami, ale przede wszystkim z 
uwagi na koszty. 

Biorąc pod uwagę fakt, że 57% 
polskich noworodków jest do-
karmiana mlekiem modyfiko-
wanym w pierwszych dniach 
życia, gdy są w szpitalu, ich 
mamy niezwłocznie wymagają 
profesjonalnego wsparcia lak-
tacyjnego. Samo wprowadzenie 
dokarmiania mieszanką zazwy-
czaj prowadzi zarówno do stop-
niowej ekspansji samej butelki, 
ale także zaburzenia proporcji 
karmienie piersią vs mlekiem 
modyfikowanym. 

Błędne koło dokarmiania 
mlekiem modyfikowanym 

Nina Błaszczyk-Nowik

Wspieram mamy jako dyplomowana promotorka karmienia piersią od 4 lat. Nadal bar-
dzo rzadko spotykam się z sytuacją, gdy mama - udając się z dzieckiem na kontrolę 
do pediatry w przypadku nieprawidłowych przyrostów - otrzymuje poradę, by dokar-
miała własnym mlekiem, a po drugie poszukała wsparcia certyfikowanej doradczyni 
laktacyjnej. W większości przypadków jedyna rekomendacja, jaka pada to: „proszę 
włączyć dokarmianie mieszanką”. 

Dopóki mama, dokarmiając mle-
kiem modyfikowanym, w zamian 
opróżnia pierś laktatorem, jej 
produkcja nie będzie zagrożona. 
W innym przypadku laktacja bę-
dzie stopniowo słabła, a butelka 
z mieszanką będzie wypierała 
karmienie piersią. Nie dziwi za-
tem, że 6 miesięcy wyłącznego 
karmienia piersią przypada w 
udziale 4% niemowląt w Polsce. 
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Wybrane badania 
diagnostyczne 
a karmienie piersią 

Karolina Morze

Kobiety karmiące piersią, tak jak inne pacjentki, czasem potrzebują mieć wykonane 
badania diagnostyczne. Laktacja nigdy nie powinna być powodem odroczenia takich 
badań, może to spowodować opóźnienie prawidłowej diagnostyki i wdrożenia lecze-
nia. Jest niewiele badań diagnostycznych, w przypadku których zalecany jest odstęp 
między wykonaniem badania a karmieniem piersią, w większości przypadków kar-
mienie piersią jest uznawane za znikome ryzyko dla dziecka i maluch może być przy-
stawiony do piersi zaraz po wykonaniu procedury. Warto znać podstawowe informa-
cje i ryzyko związane z badaniami diagnostycznymi – ostateczna decyzja dotycząca 
zachowania odstępu, odstawienia dziecka od piersi na czas terapii czy karmienia bez 
zmian należy do mamy. 

RTG I TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 
RTG i tomografia komputerowa są to me-
tody diagnostyczne wykorzystujące pro-

mienie rentgenowskie.

Przy wykonaniu zwykłego zdjęcia RTG wiązka 
promieniowania ze źródła przechodzi przez kon-
kretną część ciała na detektor znajdujący się za 
obiektem i uzyskuje się obraz 2D.

W tomografii komputerowej źródło promienio-
wania i detektory poruszają się po okręgu pro-
stopadłym do długiej osi pacjenta (dookoła obra-
zowanego narządu/obiektu), wykonując szereg 
prześwietleń wiązką promieniowania równoległą 
do płaszczyzny obrazowanej. Gdy wiązka pro-
mieniowania przechodzi przez ciało pacjenta, 
jest pochłaniana w różnym stopniu przez tkanki, 
po czym to, co nie zostanie wchłonięte, trafia na 
detektor. Dzięki temu można stworzyć obraz 2D i 
3D obserwowanego obiektu. 

Promienie rentgenowskie to promienie jonizują-
ce. Przechodząc przez tkanki, powodują powsta-
nie wolnych elektronów, które mogą potencjalnie 
sprzyjać powstawaniu wolnych rodników. Nagro-
madzenie wolnych rodników może uszkadzać ko-
mórki i sprzyjać powstawaniu nowotworów, jeśli 
badania są wykonywane bardzo często, dlatego 
nie zaleca się częstych badań RTG. Ten efekt do-
tyczy tylko organizmu mamy. 

Promieniowanie RTG nie powoduje zmiany w 
składzie mleka u mam karmiących piersią. Wolne 
elektrony nie przenikają do mleka. Fala jonizująca 
przechodzi przez ciało i zatrzymuje się na detek-
torze, nie pozostaje w ciele osoby badanej. 

Uznaje się, że nie ma przeciwwskazań do kar-
mienia piersią zaraz po badaniu tomografem lub 
po wykonaniu zdjęcia RTG.  Nie ma konieczności 
wylewania mleka. Nie ma konieczności zachowy-
wania odstępu między badaniem a karmieniem 
piersią. 

 Przedstawione w artykule informacje dotyczą ogólnych zasad i wytycznych związanych ze stosowa-
niem różnych zabiegów i badań diagnostycznych u mam karmiących piersią. Nie zawsze dla każdej 
osoby ryzyko jest takie samo, co wynika z różnic osobniczych, historii chorób czy alergii. Poniższe 
informacje nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji ze specjalistą

KONTRASTY W TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Środki kontrastowe stosowane w tomografii 
komputerowej przygotowywane są na bazie jodu. 
Stosuje się je u noworodków, małych dzieci i do-
rosłych, w tym także u kobiet karmiących piersią. 
Jest kilka różnych typów tych środków: jonowe, 
niejonowe, niskoosmolarne monomery oraz di-
mery jonowe i niejonowe. Różnią się parametrami 
fizykochemicznymi. 

W Polskich i międzynarodowych zaleceniach nie 
widzi się istotnego ryzyka podczas stosowania 
tych środków w okresie laktacji. 

Jest tak dlatego, że po podaniu doustnym wchła-
nianie leku do krwi matki jest bardzo małe, stąd 
stężenie w mleku nie powinno przekroczyć war-
tości, które mogłyby wpłynąć na rozwój dziecka. 
Gdyby jakaś ilość leku trafiła jednak do mleka, na-
dal jego wchłanianie z mleka do krwi dziecka jest 
bardzo małe, stąd uznaje się, że ryzyko jest bar-
dzo niskie.

Producenci środków kontrastowych (np. johek-
solu) informują w dokumentach rejestracyjnych: 
„Środek kontrastowy w niewielkich ilościach 
przenika do mleka matki oraz w niewielkich ilo-
ściach jest wchłaniany przez jelita. Karmienie 
piersią może być kontynuowane w momencie, 
gdy środek kontrastowy podawany jest matce. 
Ryzyko szkodliwego działania na niemowlę jest 
niewielkie”.

Ilość joheksolu przyjętego przez dziecko w pierw-
szych 24 godzinach od momentu podania we 
wstrzyknięciu wynosi 0,2% dawki stosowanej w 
populacji pediatrycznej. 

Podsumowanie: uznaje się, że badanie tomogra-
fii komputerowej z kontrastem u mamy karmią-
cej piersią wiąże się z niskim ryzykiem dla dziec-
ka. Nie ma konieczności zachowywania odstępu 
między podaniem kontrastu a karmieniem pier-
sią.

REZONANS MAGNETYCZNY (MRI, RM)

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego 
wykorzystuje właściwości magnetyczne atomów 
wody (a dokładniej protonów w jądrach atomo-
wych wodoru w cząsteczkach wody w naszym or-
ganizmie). Po poddaniu ich działaniu silnego pola 
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magnetycznego protony układają się w specy-
ficzny, uporządkowany sposób. Na ułożone proto-
ny oddziałuje następnie promieniowanie radiowe 
o określonej częstotliwości, przez co następuje 
rezonans tych cząstek, podczas którego oddają 
one energię w postaci fali. Zmiana w protonach 
i oddanie energii są wykrywane na czujnikach 
urządzenia i na tej podstawie sporządzany jest 
obraz danej struktury, części ciała czy organu. 

Ta metoda obrazowania nie zmienia struktur orga-
nizmu, nie wpływa na skład mleka mamy, nie jest 
inwazyjna. Uznaje się, że stanowi niskie ryzyko 
w okresie laktacji. Przerwa w karmieniu piersią, 
tymczasowe wstrzymanie karmień czy wylewa-
nie mleka nie są uznawane za konieczne.

KONTRASTY W REZONANSIE MAGNETYCZNYM 

W rezonansie magnetycznym powszechnie sto-
sowane są kontrasty zawierające pochodne ga-
dolinu, które przenikają do mleka w minimalnym 
stopniu. Wszystkie kontrasty na bazie gadolinu 
lub jego syntetycznych pochodnych są dopusz-
czone do stosowania w okresie karmienia piersią 
bez konieczności zachowywania dodatkowego 
odstępu. 

Ilość gadolinu, jaka przenika do mleka, wynosi 
0,04%. Na podstawie badań określono, że dawka 
dla dziecka, którą otrzyma przez mleko matki wy-
nosi mniej niż 0,0004% dawki mamy w przelicze-
niu wagowym. Lek jest szybko eliminowany z or-
ganizmu i jego dostępność po podaniu doustnym 
(czyli jeśli dziecko otrzymałoby ten lek w mleku) 
wynosi 1%. Są to takie ilości, które najprawdopo-
dobniej nawet nie zostałyby wykryte dostępną 
aparaturą w organizmie dziecka.  

Jednym z popularnych środków kontrastowych 
jest gadobutrol, który jest pochodną gadolinu.

Gadobutrol stosuje się zarówno u dorosłych, jak i 
dzieci, w tym noworodków. U noworodków dawka 
wynosi 0,1 ml na kg masy ciała.

Producent w dokumentach rejestracyjnych leku 
informuje: „Produkty lecznicze zawierające gado-
lin przenikają w bardzo małych ilościach do mleka 
matki. W dawkach klinicznych nie należy spodzie-
wać się wpływu na niemowlę ze względu na małą 
ilość wydalaną z mlekiem i słabe wchłanianie z 
jelita”.

Nie ma badań dotyczących stosowania gado-
butrolu u kobiet karmiących piersią, jednak - z 
uwagi na to, że jest to jedna z najstabilniejszych 
pochodnych gadolinu - uznaje się, że jest to naj-
bezpieczniejsza opcja dla kobiet karmiących pier-
sią.

Gadobutrol jest powszechnie stosowany w dia-
gnostyce kobiet karmiących piersią i między-
narodowe ośrodki referencyjne nie zalecają 
stosowania przerwy między podaniem leku a kar-
mieniem piersią. Biorąc pod uwagę słabe przeni-
kanie leku do mleka, fakt, że stosuje się go rów-
nież w diagnostyce noworodków, a także aktualne 
zalecenia ośrodków referencyjnych, uznaje się, że 
ryzyko dla dziecka z karmienia piersią zaraz po 
wykonanym badaniu z użyciem kontrastu na bazie 
gadolinu jest bardzo niskie i nie ma konieczności 
stosować przerwy, odciągania i wylewania mleka 
czy czasowego odstawiania dziecka od piersi. 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE, KTÓRE MOGĄ WY-
MAGAĆ PRZERWY W KARMIENIU PIERSIĄ

Spośród różnych badań obrazowych tylko te, 
podczas których podaje się substancje promie-
niotwórcze (radioizotopy), mogą wymagać prze-
rwy w karmieniu piersią. 

Środki promieniotwórcze są stosowane w nie-
których badaniach diagnostycznych, np. w scyn-
tygrafii, badaniach PET, SPECT, teście Schillinga. 

Takie badania wykorzystują właściwości promie-
niotwórcze radioizotopów, które po podaniu do 
organizmu przenikają w specyficzne miejsca, w 
miejsca zmienione chorobowo i emitują promie-
niowanie gamma, które odbierane jest przez de-
tektor. 

Najczęściej w diagnostyce nuklearnej stosowane 
są izotopy węgla, technetu, jodu, każdy z nich ma 
inny czas połowicznego rozpadu, czas działania 
i różne ryzyko stosowania w okresie laktacji. W 
przypadku diagnostyki radioizotopami zawsze 
konieczna jest dokładna analiza podanej dawki 
oraz stanu mamy i dziecka, dawka promieniowa-
nia i czas, kiedy promieniowanie spada do pozio-
mu bezpiecznego. W zależności od tych parame-
trów, ponieważ mamy na uwadze bezpieczeństwo 
dziecka, mogą nastąpić następujące przykłado-

we scenariusze:

• karmienie bez zmian (zwykle dla radioizoto-
pów węgla);

• wstrzymanie karmienia piersią na czas kilku 
dni – kilku tygodni (zwykle nie dłużej niż 3 ty-
godnie);

• izolacja mamy od pozostałych osób, następ-
nie możliwy kontakt z dzieckiem, ale nie kar-
mienie piersią, karmienie piersią dopiero po 
kilku dniach.

Po podaniu środków promieniotwórczych nie ma 
przeciwwskazań do odciągania mleka i jego prze-
chowywania przez czas wystarczający do ustania 
promieniowania. 

Laktaceuta
WYDAWNICTWO

PIERWSZA POZYCJA NOWEJ SERII KSIĄŻEK
LAKTACYJNYCH JUŻ W SPRZEDAŻY!

Konkretna, rzetelna, aktualna
wiedza o lekach na alergię  w okre-
sie laktacji, ponad 50 stron 

Omówienie leków do oczu, do nosa,
na skórę, do stosowania ogólnego

Omówienie bezpieczeństwa terapii

Zawsze pod ręką - trzy formaty do
pobrania

AUTORKA 
Mgr farmacji Karolina Morze od
kilku lat specjalizuje się 
w bezpieczeństwie farmakoterapii 
w okresie laktacji. Prowadzi
konsultacje on-line w prywatnym
gabinecie, szkolenia, wspiera w
karmieniu piersią. Mama trójki
aktywnych przedszkolaków. 

DOSTĘPNA W SKLEPIE NA 
LAKTACEUTA.PL

reklama
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Po co w karmieniu piersią
logopeda?

Z Kingą Nakielską rozmawia Agata Aleksandrowicz

Kinga Nakielska jest absolwentka filologii polskiej i logo-
pedii na UMCS. Obecnie mieszka w UK i najczęściej pra-
cuje z dziećmi wielojęzycznymi. Prywatnie mama tróję-
zycznych dzieci: 4-letniej Sashy i 9-miesięcznej Mashy, 
obie karmione piersią.

Kwartalnik Laktacyjny: Czym zajmuje się logope-
da?

Kinga Nakielska: Logopeda jest specjalistą od 
mowy. W zakresie naszej pracy mieszczą się 
wszelkie zagadnienia związane z zaburzeniem 
mowy zarówno w okresie rozwoju (opóźniony 
rozwój mowy, dyslalie), w przypadku chorób czy 
urazów (afazja, schizofazja, problemy z mową po 
urazach mózgu czy w chorobach degeneracyj-
nych), jak i wynikające z problemów czy zaburzeń 
o podłożu psychologicznym (problemy komuni-
kacyjne w spektrum autyzmu, mutyzm, jąkanie). 
Zajmujemy się oceną budowy i pracy narządów 
artykulacyjnych (jama ustna, budowa i praca ję-
zyka, wędzidełka, podniebienia, zgryz itd.), late-
ralizacji, toru oddechowego, słuchu fizycznego i 
fonematycznego. Jednak praca logopedy to nie 
tylko korekcja mowy, ale np. prowadzenie zajęć z 
emisji głosu, a także zajęcia stymulujące rozwój 
mowy. 

KL: Czy w sferze karmienia piersią logopeda jest 
specjalistą, do którego warto się udać?

KN: Jak najbardziej. Przede wszystkim jesteśmy 
w stanie ocenić budowę narządów mowy, czyli 
ust, podniebienia czy języka, i stwierdzić, czy nie 

ma w tym zakresie utrudnień w karmieniu. Zaj-
mujemy się diagnostyką skróconego wędzidełka, 
przygotowaniem do jego korekcji oraz rehabilita-
cją po zabiegu. 

KL: Kiedy warto iść do logopedy i co powinno nas 
zaniepokoić u dziecka?

KN: Przede wszystkim warto traktować logope-
dę nie tylko jako specjalistę, do którego idziemy 
tylko, jak już są problemy. Jesteśmy w stanie za-
proponować wiele sposobów na stymulowanie 
rozwoju dziecka przez zabawę i ćwiczenia, które 
opiekunowie mogą robić w domu z dzieckiem. 
Warto też skonsultować się z logopedą, jak tyl-
ko nas coś zaniepokoi. Nie słuchajmy rad, że „nie 
ma co się spieszyć, a dać dziecku czas”. Przede 
wszystkim do logopedy należy się udać w przy-
padku: podejrzenia wad budowy narządów mowy, 
w tym skróconego wędzidełka; jeśli jest problem 
z karmieniem zarówno piersią, butelka, jak i przy 
wprowadzaniu pokarmów stałych; jeśli dziec-
ko nie przeszło poprawnie badania słuchu; jeśli 
dziecko nie gaworzy (tutaj warto zaznaczyć, że 
dzieci niesłyszące głużą, ale nie gaworzą, więc 
brak tego etapu rozwoju do 9 miesiąca wymaga 
konsultacji); gdy do roku nie pojawiają się pierw-
sze słowa, a do drugiego roku życia pierwsze zda-
nia. Wreszcie gdy komunikacja z dzieckiem jest 

znacznie utrudniona. 

KL: Czy logopeda może sprawdzić wędzidełko u 
malucha i je ocenić?

KN: Tak. Oceniamy je nie tylko pod kątem budowy, 
co może często być mylące, ale pod względem 
funkcjonalności i pracy języka. Dodatkowo przy-
gotowujemy do zabiegu podcięcia i prowadzimy/
uczymy rodziców, jak prawidłowo rehabilitować 
dziecko po zabiegu. Pamiętajmy, że jest to ko-
nieczne dla uniknięcia komplikacji i zmniejszenia 
ryzyka ponownego zabiegu. 

 KL: Wiele mam pyta o to, czy smoczek uspokajacz 
może negatywnie wpłynąć na pracę buzi dziecka i 
mowę. Jak to jest?

KN: Używanie smoczka zwiększa ryzyko wystą-
pienia  problemów z laktacją, wad wymowy oraz 
wad zgryzu. Często jednak rodzice czują, że jest to 
nieuniknione, bo inaczej ciężko jest dziecko uspo-
koić, bo posiada ono wzmożony odruch ssania. 
Zadbajmy więc o zmniejszenie ryzyka przez odpo-
wiednie stosowanie smoczka. Przede wszystkim 
właściwy wybór konkretnego produktu, a także 
czas jego stosowania ograniczony do minimum. 

KL: Kiedy powinno się zacząć myśleć o odstawie-
niu smoczka uspokajacza?

KN: Zasada jest, że im rzadziej używamy tej formy 
uspokojenia, tym lepiej. Minimalizuje to po pierw-
sze możliwe negatywne skutki, jak i jest nam (i 
dziecku) łatwiej potem z niego zrezygnować. 

 

KL: Co zrobić, jeżeli dziecko nie może odpuścić 
sobie tego smoczka, kiedy jest do niego bardzo 
przywiązane? Jak sobie z tym poradzić? Co może 
to oznaczać?

KN:  Smoczek, zwłaszcza często używany, sta-
je się dla dziecka bardzo ważnym przedmiotem. 
Kojarzy się z wyciszeniem emocji, uczuciem spo-
koju i bezpieczeństwa. Dlatego tak często jest 
dzieciom ciężko się z nim rozstać. Dlatego tak 
ważne jest na początku umiejętne korzystanie 
ze smoczka i ograniczanie do sytuacji, gdy jest 
to absolutnie niezbędne, bo inaczej nie jesteśmy 
w stanie pomóc dziecku się wyciszyć. Jeśli chce-
my zrezygnować ze smoczka, a dziecko wykazuje 
oznaki silnego przywiązania, starajmy się robić to 
stopniowo. Przede wszystkim tłumaczmy dziec-
ku, pokażmy inne alternatywne formy rozładowa-
nia emocji (np. delikatne głaskanie pleców przez 
snem, śpiewanie kołysanek, zabawki, które dziec-
ko może ugniatać, przez co rozładowuje stres 
itp.). Często sprawdza się wyznaczenie jakiegoś 
terminu pożegnania smoczka i zrobienie z tego 
uroczystego, wesołego wydarzenia. Zbliżając się 
do terminu odstawienia smoczka,  powoli reduku-
jemy czas i sposób korzystania z uspokajacza, np. 
w czasie zasypiania zamiast do buzi dajemy dziec-
ku smoczek do rączki lub kładziemy w łóżeczku 
w zasięgu wzroku dziecka, czekamy na wyraźną 
prośbę dziecka, sami nie zachęcamy itd. Przede 
wszystkim starajmy się pomóc dziecku zrozumieć 
jego emocje i starać się je przekierować i rozłado-
wać inaczej. 
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JAK ROZPOZNAĆ NAWAŁ PO-
KARMU?

• Typowe występowanie – 
zwykle 2-6 doba po porodzie 
(jeśli nie jest opóźniony).

• Dotyczy jednocześnie obu 
piersi.

• Pokarm płynie z piersi.

• Jeśli dziecko ssie pierś – 
słychać przełykanie, jeśli 
mama odciąga pokarm lak-
tatorem – obserwujemy wy-
pływ pokarmu.

• Piersi mogą być przepełnio-
ne, ocieplone – jednak nie 
są zaczerwienione czy nad-
miernie bolesne.

• Brak gorączki.

• Samopoczucie matki jest 
dobre, czasami występuje 
niepokój.

JAK PRAWIDŁOWO POSTĘ-
POWAĆ W OKRESIE NAWAŁU 
MLECZNEGO?

• Często przystawiaj dziecko 
do piersi – zawsze, gdy wy-
kazuje gotowość i tak dłu-
go, jak chce. Sama również 
możesz inicjować karmienia 
tak, aby nie dopuścić do sta-
nu, gdy piersi stają się nad-
miernie wypełnione.

• Jeśli dziecko nie ssie piersi, 
nie może być nią karmione 
bądź robi to nieefektywnie 
– odciągaj pokarm laktato-
rem lub ręcznie (pamiętaj o 
regularnym odciąganiu, nie 
rób przerw dłuższych niż 3 
godziny, również w nocy!).

• Częste i prawidłowe kar-
mienia zapobiegają zasto-
jom (sytuacja, gdy pierś jest 
wypełniona pokarmem, jed-
nak podczas karmienia lub 
odciągania nie dochodzi do 
jego wypływu).

• Gdy piersi stają się napięte, 
a dziecko odmawia ssania, 

Nawał pokarmu
- postępowanie, 

różnicowanie
Alicja Misztal

Nawał jest zjawiskiem w pełni fizjologicznym, świadczy o prawidłowym rozwoju lakta-
cji. Pojawia się zwykle w 2-6 dobie po porodzie (najczęściej w 3-4 dobie). Piersi mogą 
stać się przepełnione, ciężkie, ciepłe, pokarm może wypływać samoistnie. Mamy czę-
sto mówią, że „pojawiło się mleko” – nie jest to jednak słuszne stwierdzenie, ponieważ 
gruczoł piersiowy zarówno w ciąży, jak i w pierwszych godzinach po porodzie produ-
kował pokarm, jednak w mniejszej ilości i o innym składzie. 

możesz odciągnąć niewiel-
ką ilość pokarmu, do uczu-
cia ulgi.

• Ulgę mogą przynieść zimne 
okłady – możesz zastoso-
wać np. schłodzone kom-
presy żelowe lub zmrożone 
pieluszki.

• Dbaj o prawidłową chwyt-
ność brodawki – jeśli dziecko 
ma trudność z jej uchwyce-
niem, jest twarda i napięta 
– odciągnij trochę pokarmu 
tak, aby zmiękczyć otoczkę.

• Pamiętaj o dobrze dopaso-
wanym biustonoszu, takim, 
aby nie uciskał piersi.

• Możesz przed karmieniem 
delikatnie pomasować pier-
si, ale pamiętaj – masaż nie 
może być mocny i bolesny. 
Delikatnie ugniataj, głaszcz 
w kierunku brodawki, opukuj 
palcami, wstrząsaj.

• Zadbaj o siebie, poproś ro-
dzinę o pomoc – abyś mogła 
zjeść, odpocząć, karmić w 
wygodnej pozycji.

CZEGO NIE ROBIĆ W OKRESIE 
NAWAŁU?

• Nie ograniczaj płynów – pij 
tyle, ile potrzebujesz.

• Nie ugniataj i nie masuj moc-
no piersi! 

• Jeśli dziecko najada się z 
piersi, karmienia są efek-
tywne – nie odciągaj dodat-
kowo dużych ilości mleka.

• Nie rób długich przerw w 
karmieniu, nie podawaj 
smoczka uspokajacza.

• Nie dokarmiaj dziecka mie-
szanką mleczną.

Jeśli nie będziesz przestrzegać 
zasad prawidłowego postępo-
wania w tym okresie, możesz 
doprowadzić do obrzęku piersi, 
zastoju pokarmu, a w konse-
kwencji do zapalenia piersi lub 
ropnia. 

OBRZĘK PIERSI 

Jeśli pierś nie jest odpowied-
nio opróżniana, może dojść do 
przepełnienia pęcherzyków 
oraz przewodów mlecznych, a w 
konsekwencji do obrzęku piersi 
(szczególnie w okresie nawału 
mlecznego). Według różnych 
doniesień dotyczy on od 20% aż 
do 85% kobiet!

W JAKI SPOSÓB ROZPOZNAĆ 
OBRZĘK PIERSI?

• Występuje w pierwszych 
dobach po porodzie (zwykle 
2–10 doba).

• Dotyczy obu piersi jedno-
cześnie.

• Następuje osłabienie wy-
pływu lub jego brak.

• Podczas ssania dziecko nie 
przełyka.

• Piersi są obrzmiałe, bole-
sne, ocieplone, skóra napię-
ta, zaczerwieniona, błysz-
cząca.

• Stan ogólny dobry, tempera-
tura ciała zwykle w normie, 
czasami podwyższona (na-
wet ponad 38,5 st. C).

CO ROBIĆ?

Skonsultować się ze specjali-
stą, który oceni prawidłowość 
postępowania w okresie laktacji 
oraz technikę karmienia. Możesz 
stosować zimne okłady oraz 
niesteroidowe leki przeciwza-
palne. Jeśli sytuacja mocno 
Cię stresuje – przez co utrudnia 
prawidłowy wypływ pokarmu 
– skup swoją uwagę na czymś 
przyjemnym, np. porozmawiaj z 
przyjaciółką bądź obejrzyj ulu-
biony serial. W trakcie karmienia 
możesz delikatnie głaskać pierś 
w kierunku brodawki – pomoże 
Ci to w dobrym opróżnieniu pier-
si. Jeśli dziecko nie ssie efek-
tywnie – odciągaj pokarm. 

Na koniec warto wspomnieć o 
czynnikach, które mogą opóź-
nić nawał pokarmu (laktogenezę 
II).

Czynniki okołoporodowe:

• stres okołoporodowy;

• zatrzymanie resztek łożyska 
po porodzie (pozostawiony 
fragment łożyska wydziela 
progesteron – zwiększone 
stężenie tego hormonu nie 
pozwala na prawidłowe „wy-
startowanie” kaskady hor-
monalnej kompleksu lakto-
gennego); 

• cięcie cesarskie ze wskazań 
nagłych;

• znieczulenie zewnątrzopo-
nowe (zwłaszcza zastoso-
wanie fentanylu);

• nadmierna medykalizacja 
porodu. 

Czynniki niezwiązane z poro-
dem:

• ciąża powikłana (np. współ-
występująca cukrzyca 
ciężarnych, nadciśnienie 
tętnicze, niedoczynność 
tarczycy lub przytarczyc, 
otyłość);

• zespół policystycznych jaj-
ników (PCOS);

• zespół Sheehana – poporo-
dowa martwica przysadki 
(rzadkie powikłanie ciąży, 
mające miejsce jedynie po 
znacznej utracie krwi w cza-
sie porodu lub po porodzie);

• starszy wiek matki ;

• operacja plastyczna pier-
si (zawłaszcza implanty i 
mammoplastyka z uszko-
dzeniem brodawki i otoczki).

Czynniki ze strony dziecka:

• masa ciała powyżej 4,5 kg;

• wcześniactwo;

• choroby lub wady noworod-
ka.

Częstość występowania opóź-
nienia laktogenezy II (nawału 
pokarmu) szacuje się na 11–44%. 
Największe ryzyko obserwuje 
się u kobiet rodzących po raz 
pierwszy. 
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Karmienie latem Ola i Felks
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Burak - nowy superfood?

Maria Szmidt

W ciągu ostatnich kilku lat zainteresowanie „superproduktami” (z ang. superfoods), 
jako źródłem naturalnych substancji o działaniu prozdrowotnym, antyoksydacyj-
nym, zwiększającym odporność, bardzo wzrosło. Lato zbliża się wielkimi krokami, 
a na targach mnóstwo świeżych warzyw. Może w takim razie warto poszukać su-
perfoods nie w formie sproszkowanego dodatku do koktajlu, a raczej kolorowych 
warzyw na talerzu? Moim superbohaterem o tej porze roku zdecydowanie jest bu-
rak. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu również zobaczysz w tej bulwie 
supermoc!

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Zacznijmy od początku. Burak ćwikło-
wy jest łatwo dostępnym i tanim wa-

rzywem, natomiast wcale tak często, niestety, po 
niego nie sięgamy. Czasami pojawia się na obiad w 
formie barszczu, purée czy surówki, jednak rzad-
ko króluje w naszych kuchniach regularnie. Pora 
to zmienić! Dlaczego? Otóż burak może stanowić 
istotne źródło wielu składników odżywczych w 
naszej diecie, zwłaszcza drogocennych antocyja-
nów i flawonoidów, które wykazują między innymi 
działanie przeciwnowotworowe. Ponadto burak 
ćwikłowy zawiera dość duże ilości potasu (o 20% 
więcej niż pomidor) i folianów oraz umiarkowane 
ilości magnezu, fosforu i wapnia. Poza tym wa-
rzywo to zawiera duże ilości azotanów, które w 
organizmie są przekształcane do tlenku azotu 
– związku, który odgrywa wiele ważnych funkcji, 
m.in. wzmacnia skurcz mięśni, wpływa korzyst-
nie na naczynia krwionośne, mitochondria, układ 
nerwowy czy immunologiczny.

BURAK A ZDROWIE

Australijski Instytut Sportu w ostatnich latach 
zaliczył sok z buraka do grupy suplementów dla 
sportowców, które mają najwyższą kategorię 

udowodnionego działania. W tej samej grupie, 
oprócz buraczanego soku, znajduje się jeszcze 
tylko 4 związki: kofeina, kreatynina, dwutlenek 
sodu i betalanina. Zgodnie z opinią instytutu bu-
rak m.in. istotnie poprawia wydolność organizmu. 
Ponadto zgodnie z najnowszymi wynikami badań 
spożywanie buraka i soku z buraka korzystnie 
wpływa na układ krwionośny (wspiera powsta-
wanie nowych erytrocytów, obniża ciśnienie oraz 
zawartość cholesterolu), zmniejsza ryzyko udaru, 
zawału mięśnia sercowego, anemii i choroby nie-
dokrwiennej serca. Dzięki zawartości barwników 
burak wykazuje działanie przeciwzapalne, anty-
oksydacyjne i przeciwnowotworowe. W formie 
kiszonek/kiszonego soku wspiera prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego. Ze 
względu na zawartość witamin z grupy B (np. fo-
liany) burak korzystnie wpływa na układ nerwowy.

BURAK W KUCHNI 

Skoro już wiesz, z jak wieloma korzyściami wią-
że się spożywanie buraków, mam nadzieję, że też 
zaczęłaś dostrzegać wielką moc w tej niewielkiej 
bulwie. To teraz na finał – jak wykorzystać buraka 
w kuchni? Obok znajdziesz listę pomysłów z bura-
kiem w roli głównej. Smacznego!

10 POMYSŁÓW NA BURAKA W KUCHNI

1. „Carpaccio” z buraka z kozim serem, 
pestkami dyni, sosem balsamico.

2. Wymieszana kasza gryczana, buraki 
i tofu pocięte w kostkę, cebula, natka 
pietruszki.

3. Sałatka z orkiszu, pociętego w kostkę 
buraka.

4. Kanapka z hummusem i pociętym w 
plastry burakiem.

5. Surówka z ugotowanych buraków, 
jabłka, ogórka kwaszonego i cebuli.

6. Świeżo wyciskany sok z buraka.

7. Burak kiszony.

8. Chipsy z buraka.

9. Barszcz.

10. Purée buraczane.
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Dotknij swojego ciała
w połogu!

Anna Jakóbik

Połóg jest wyjątkowym czasem dużych zmian w psychice i ciele kobiety. Wraz z nim 
zaczyna się jej powrót do równowagi psychofizycznej. Prawdopodobnie większość z 
nas spodziewa się, że ciało po porodzie będzie inne, jego wygląd się zmieni w porów-
naniu do okresu sprzed ciąży, ale czy poświęcamy czas na to, by po porodzie poznać je 
na nowo? Zapraszam w krótką podróż do świata automasażu, dzięki któremu łatwiej 
będzie Ci rozpoznać potrzeby Twojego fantastycznego ciała, które niedawno wydało 
na świat człowieka. 

Jeśli nie masz przeciwwskazań położniczych, 
możesz właściwie już od pierwszych dób po 
porodzie skorzystać z zabiegów masażu i od-

dać się w ręce specjalistów lub… w swoje własne! 
Ogromną korzyścią praktykowania automasażu 
jest możliwość poznawania potrzeb własnego 
ciała, odczytywania sygnałów, które ono prze-
kazuje, oraz kierowanie uwagi na obszary, które 
wymagają większej opieki – jak zwykle okolica 
kręgosłupa czy karku. Nawet kilka minut dziennie 
takiej praktyki może sprawić, że będziesz lepiej 
spała, poczujesz rozluźnienie zbyt napiętych mię-
śni, poznasz swoje „nowe” ciało czy zmniejszysz 
ewentualne dolegliwości bólowe. 

Wyjątkowa zaleta automasażu to możliwość wy-
konywania go w dowolnej pozycji i podczas innych 
czynności, np. podczas karmienia piersią w po-
zycji leżącej na boku. Co więcej, nie trzeba wyko-
nywać go w całości za każdym razem. Wystarczy 
koncentracja na obszarach, które tego najbardziej 
potrzebują. Z tego względu możesz dotykać swe 
ciało w różny sposób, z intensywnością, która nie 
będzie sprawiała bólu ani dyskomfortu. Jedne-
go dnia możesz potrzebować delikatnego bodź-
ca przypominającego muśnięcie, innego Twoje 
ciało wyraźnie będzie wołało o intensywniejszy, 
głębszy dotyk. Być może też w różnych obszarach 
ciała inny bodziec będziesz odczuwała jako relak-
sujący i przyjemny. 

Zacznij od głowy i twarzy. Do automasażu czep-
ca ścięgnistego (czyli łącznotkankowego „wor-
ka” otaczającego czaszkę) najlepiej wykorzystać 
dwie ręce i rozpuścić włosy. Połóż szeroko roz-
stawione palce po obu stronach czaszki i wykonuj 
opuszkami koliste ruchy pomiędzy włosami. Kół-
ka mogą być duże lub małe, ale raczej powolne, 
spokojne. Nie omiń żadnej części czaszki, możesz 
zejść nisko kciukami w pobliże jej podstawy, tam 
gdzie często lokalizują się napięcia, a także na 
samą szyję. Zaobserwuj konsystencję tkanek: czy 
czujesz, że kciuki swobodnie się w nich zatapiają? 
Może wyczuwasz wyraźne punkty z podwyższo-
nym napięciem? Zatrzymaj się tam chwilę. Kiedy 
towarzyszy Ci zmęczenie i natłok emocji, nietrud-
no o ból głowy. Dotknij wtedy okolic skroni, wyko-
naj kilka kolistych rozcierań. Możesz też zgodnie z 
kierunkiem wzrostu brwi wykonać ruchy okrężne 
wokół oczu. Rozluźniające działanie ma również 
głaskanie całą dłonią policzków lub czoła. Dotknij 
okolicy stawów skroniowo-żuchwowych podob-
nie jak skroni, zwłaszcza jeśli w nocy zgrzytasz 
zębami.

Ramiona i kark są często nadwyrężone, nie tylko 
ciążą i macierzyństwem. Oprócz głaskań możesz 
wykonywać koliste ruchy od szyi do barków, dzię-
ki którym zatopisz się w głębsze warstwy tkanek. 
Ponad to chwyć tkanki między kciuk a pozostałe 
palce i pougniataj je miękkimi dłońmi, przesuwa-
jąc się kawałek po kawałku. Kojącym ruchem jest 

otulenie się dłońmi tak, jakbyś chciała przytulić 
samą siebie. W tej pozycji łatwiej Ci będzie skupić 
się na oddechu i jego głębokości. To idealna oka-
zja, by przez chwilę świadomie uaktywnić prze-
ponę. Odcinek piersiowy kręgosłupa oraz dolna 
część pleców równie często są przeciążone po 
porodzie. Najłatwiejszy dostęp do tych obszarów 
będziesz miała w pozycji siedzącej. Umożliwi ona 
masowanie prostowników grzbietu zlokalizowa-
nych po obu stronach kręgosłupa. Ułatwieniem 
może być miękka rolka do rozluźniania mięśni lub 
dłonie partnera. 

Twoja droga mleczna niekoniecznie będzie usła-
na tylko różami. Możesz borykać się z zastojami 
mleka w piersiach. Warto wspomóc się masażem 
klatki piersiowej, szczególnie okolicy obojczy-
ków czy przestrzeni międzyżebrowych, oprócz 
nieocenionej pomocy położnej lub doradcy lakta-
cyjnego. Możesz wykonać ruchy głaszczące nad 
piersiami – od mostka aż po same barki – lub za-
topić palce w przestrzeniach międzyżebrowych. 
Poczujesz je dobrze w pozycji leżącej na boku, 
np. podczas karmienia piersią. Pomocne mogą 
też być ćwiczenia rozciągające, w których klatka 
piersiowa się otwiera, a łopatki zbliżają się do krę-
gosłupa. 

Brzuch wymaga po porodzie szczególnej opieki. 
Często kobiety obawiają się rozejścia mięśni pro-
stych brzucha, czasem są zaskoczone znaczną 
wiotkością tkanek po porodzie. W pozycji siedzą-
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cej połóż ręce w talii, po obu jej stronach. Spróbuj 
przesunąć tkanki rozluźnionymi dłońmi z boków, 
tak jakbyś je chciała zebrać od przodu, wskazać 
im kierunek. Ten ruch możesz wykonać na ca-
łej długości brzucha, a nawet wyżej, tak jakbyś 
chciała głaskać dolne żebra. Możesz połączyć go 
z ćwiczeniami oddechowymi, o których pisałam w 
poprzednim numerze Kwartalnika Laktacyjnego. 
Staraj się nie uciskać brzucha, nie rozciągać tka-
nek. Może zauważysz wiotkość skóry, rozstępy. 
Pomyśl o tym, że poprawiasz krążenie, dotlenie-
nie tkanek po to, by miały one najlepsze warunki 
do regeneracji. Co więcej, ułatwiasz też narzą-
dom powrót na ich miejsce po ciąży.

Pamiętaj również o kończynach i stopach. Szcze-
gólnie w pierwszych tygodniach po porodzie mo-
żesz obserwować, że Twoje nogi są obrzęknięte, 
nawet bardziej niż pod koniec ciąży. W takich sy-
tuacjach, aby poprawić komfort, warto wprowa-
dzić techniki drenażu limfatycznego przez fizjo-
terapeutę lub masażystę. Automasaż stóp może 
być trudny do realizacji, jednakże w pozycji siadu 
skrzyżnego możesz je głaskać lub dłonią ściśnię-
tą w pięść mocniej pobudzić receptory na po-
deszwach. Jeśli karmisz w pozycji siedzącej, użyj 
masażera (lub piłki tenisowej) – przesuwaj po nim 
stopę powolnym ruchem. 

Jak pewnie zauważyłaś w opisie, do automasażu 
nie musisz znać konkretnych technik ani nie po-
trzebujesz profesjonalnego masażysty w domu. 
Czasem czuły własny dotyk może pomóc napię-
tym tkankom odpocząć w przyjacielskich ramio-
nach. Nie musisz siedzieć nieruchomo. Kiedy 
poczujesz, że chcesz dodać ruch głową albo po-
trzebujesz pokrążyć miednicą, zrób to. Pamiętaj, 
że w połogu możesz wykonać całkiem sporo ćwi-
czeń dostosowanych do etapu, na którym aktual-
nie jesteś. Jeśli odczuwasz duży ból czy dyskom-
fort utrudniający Ci codziennie funkcjonowanie 
lub opiekę nad maluchem, nie wahaj się szukać 
pomocy. Potraktuj powyższe porady raczej jako 
inspiracje do poszukiwania własnej drogi niż jako 
sztywne zalecenia. Każda z nas lubi inną formę 
dotyku, a w połogu warto podążać za indywidual-
nymi preferencjami. 

reklama
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O blaskach i cieniach
Natalia Fabrykiewicz

Kiedy jesteśmy jeszcze w ciąży, a karmienie piersią pozostaje w sferze planów, ma-
rzeń czy wyobrażeń, to podziwiamy te wszystkie piękne, wzruszające i cudowne zdję-
cia z bobasem przytulonym do maminej piersi, nigdy nie znając całej historii, która się 
za nimi kryje. Jednak gdy w grę wchodzi karmienie piersią w tandemie, czyli więcej niż 
jednego dziecka, to przeważnie analizujemy temat już z zupełnie innej perspektywy. 
Bogate w doświadczenia związane z karmieniem pierwszego dziecka, mamy świa-
domość nie tylko wygody i piękna karmienia piersią, ale także możliwych kryzysów, 
które czekają na horyzoncie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzięki tandemo-
wi potencjalnie mnożymy nie tylko plusy, ale także trudy karmienia piersią. Osobiście 
jestem zdania, że o cieniach powinno się mówić równie otwarcie, co o blaskach. Żeby 
każda mama wiedziała, że tandem może nie być drogą usłaną różami, ale być cho-
lernie frustrujący i wycieńczający. Żeby każda z nas mogła dokonać w swojej głowie 
i sercu prawdziwego bilansu zysków i strat. Jak wyglądał on u mnie? Jakie aspekty 
związane z tandemem mieliłam w głowie – bo budziły mój niepokój lub strach?

mojego tandemu

JAK TO BĘDZIE W CIĄŻY?

W moim przypadku było dużo 
trudnych emocji w trakcie 

karmienia starszej córki i było 
to dla mnie ogromne wyzwanie. 
Wiem, że wiele mam czuje to, co 
ja czułam. Większości karmień, 
a zwłaszcza tym wydłużającym 
się z inicjatywy córki, towarzy-
szyły drażliwość, złość i ogrom-
na niechęć na widok starszaczki 
przy piersi. Doskwierał mi też 
często ból brodawek. Na szczę-
ście miałam już wtedy wiedzę 
o tym, że to normalne procesy 
biologiczne (matka już w ciąży 
zaczyna się skupiać na dziecku 
w brzuchu, na tym, by zapewnić 
mu to, co najlepsze). Ten etap 
był kluczowy – to wtedy musia-
łam podjąć decyzję o tym, czy 
zakończyć karmienie starsza-
czki w tym momencie, czy kon-
tynuować aż do tandemu. Mimo 
trudności podjęłam decyzję, że 
chcę dalej dawać jej tej formę 
bliskości, skoro tak bardzo jej 
jeszcze potrzebuje, ale zaczę-
łam robić wszystko, by skracać 
do minimum jej sesje przy piersi. 
Z czasem zeszłyśmy do jednego 
karmienia w trakcie wieczorne-
go usypiania, bo udało się także 
odstawić karmienia nocne. Do 
dzisiaj myślę, że sukces w te-
macie znaczącego ograniczenia 
karmień zawdzięczam mniejszej 
ilości mleka w ciąży. Kiedy cór-
ka zorientowała się, że taki jest 
faktyczny stan rzeczy (a nie je-
dynie moja wola, by piła mniej), 
łatwiej było o jej akceptację. In-
nymi słowy, polecam zajście w 
ciążę jako sposób na odstawie-
nie dziecka od piersi lub na zna-
czące ograniczenie karmień. :)

CO Z RÓŻNICĄ WIEKU MIĘDZY 
DZIEĆMI?

Kiedy zaszłam w drugą ciążę, 
moja córka miała nieco ponad 
2 lata. Choć chcieliśmy, by róż-
nica wieku między dziećmi była 
mniejsza, to z perspektywy 
czasu myślę, że wyszło bardzo 
dobrze. Nasza wysoko wrażliwa 
starszaczka miała już prawie 
3 lata, gdy przyszedł na świat 
jej młodszy brat – łatwiej nam 
było z nią rozmawiać, prosić ją 
o pewne rzeczy i tłumaczyć nasz 
punkt widzenia, a ona była już 
zaadaptowaną przedszkolacz-
ką, która zdążyła poznać wiel-
ki świat i polubić nieco więcej 
rzeczy poza maminym mlekiem. 
Większa różnica wieku działała 
na moją korzyść także dlatego, 
że córka naturalnie już dojrza-
ła do etapu, w którym rzadziej 
zgłaszała się do piersi, jedząc 
częściej i więcej posiłków sta-
łych. Mój tandem już od samego 
początku nie był więc tak bardzo 
intensywny, jeśli chodzi o ilość 
czasu, którą dzieci chciały łącz-
nie spędzać przy piersi. 

W CZYM TANDEM MOŻE POMÓC 
PO PORODZIE?

Karmienie piersią tandemu bar-
dzo wsparło cały nasz system 
rodzinny w pierwszych dniach 
i tygodniach po porodzie. Ja i 
tak głównie polegiwałam, więc 
łatwiej było mi zająć się także 
starszą córką – nie tylko czyta-
jąc jej książeczki, ale także po-
zwalając nacieszyć się piciem 
mleka, które znowu zaczęło pły-
nąć w większych ilościach. Po 
kilkudniowym rozstaniu na czas 
porodu, starszaczka chciała być 
przy piersi o wiele częściej i nie 
odmawiałam jej tego – widzia-
łam i czułam, że dzięki temu bę-

dzie jej o wiele łatwiej odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości. Mnie 
też pod wieloma względami było 
dzięki temu łatwiej. Laktacja 
po cesarskim cięciu szybko się 
rozkręciła (bo trudno o lepszy 
laktator niż starsze dziecko). Nie 
miałam ani przez chwilę bole-
snego nawału czy zastoju (a jeśli 
czułam, że cokolwiek zaczyna 
się dziać, to wołałam na pomoc 
starszą). Myślę, że było mi też 
łatwiej emocjonalnie i miałam w 
sobie mniej poczucia winy. Wie-
działam, że daję starszej córce 
ten rodzaj bliskości, który był dla 
niej najbardziej kojący i dzięki 
któremu łatwiej jej było oswoić 
się ze zmianą, a młodszy brat nie 
jawił się jako ten, który całkowi-
cie odebrał mamę. W ten prosty 
i intuicyjny sposób mogła nadal 
utwierdzać się w tym, że mama 
jest dla niej wciąż dostępna fi-
zycznie i emocjonalnie. 

CO MOŻE BYĆ TRUDNE PO PO-
RODZIE?

W naszym przypadku było tak, 
że starsza córka chciała wró-
cić do nocnych karmień. Być 
może dlatego, że przypomniała 
sobie smak mleka i zauważyła, 
że jest go więcej. Może także 
dlatego, że widziała młodszego 
brata śpiącego z nami (a sama 
już od dawna spała w swoim po-
koju). Czułam, że brak nocnych 
karmień starszej córki to nie-
przekraczalna granica, o której 
podtrzymanie muszę zawal-
czyć. Kryzys nie trwał długo, ale 
rzeczywiście córka cierpiała, 
widząc, że noworodek jest cały 
czas przy mnie, także w nocy, 
a w jej przypadku nie jest to już 
możliwe. Pozwałam jej się przy-
tulać, być obok mnie, ale zasada 
pozostała sztywna, że może pić 
mleczko tylko w ciągu dnia i do 
usypiania.



Kwartalnik Laktacyjny | 51  50 | Kwartalnik Laktacyjny

KARMIĆ DZIECI RÓWNOCZEŚNIE CZY OSOBNO?

Dopracowanie wygodnych pozycji do równocze-
snych karmień to spore wyzwanie. Dla mnie oso-
biście momenty, gdy oboje byli przy piersi równo-
cześnie, bywały często frustrujące i obciążające 
fizycznie. A czasem wzniosłe i wzruszające. Mam 
wrażenie, że im dzieci stają się starsze, tym jest 
piękniej – bo zaczynają nawiązywać ze sobą kon-
takt, zaśmiewać się, miziać po twarzy czy wło-
sach. Tak jakbym ja była łącznikiem między nimi 
w jakimś magicznym rytuale, który mogą dzielić. 
Tak jakby kolejna rzecz ich spajała i umacniała 
ich więź. Nie miałam tutaj nigdy żadnych sztyw-
nych zasad, staram się podążać za swoim ciałem. 
Czasem mówię córce wprost, żeby poczekała, a 
czasem zgadzam się na równoczesne karmienie. 
Nigdy nie dawałam rady usypiać dzieci równocze-
śnie. Niezbyt pozwala mi na to po pierwsze budo-
wa moich piersi, a po drugie temperament star-
szej córki.

CO BĘDZIE DALEJ?

Mój tandem trwa już prawie półtora roku i pew-
nie niezbyt bym to odczuła, gdyby nie lockdown, 
w którego trakcie czasu spędzonego przy piersi 
przez dwójkę dzieci jest o wiele więcej. W normal-
ne „przedszkolne” dni starsza córka zgłasza się 
do piersi rzadko, przeważnie tylko do zasypiania, 
stopniowo coraz bardziej się odstawiając. Naj-
trudniejsze były dla mnie wieczory w pojedynkę, 
gdy musiałam położyć spać oboje dzieci, a syn 

akurat miał taki etap, że trzeba było poleżeć przy 
nim dłużej, by zasnął głębiej. Starszaczce trudno 
było wtedy czekać (a koniecznie chciała być usy-
piana w swoim pokoju). Od totalnego oporu i bar-
dzo silnych, trudnych emocji u córki przeszliśmy 
stopniowo do akceptacji sytuacji, a teraz nawet 
zdarza jej się zasnąć samej, gdy na mnie czeka. 
Aktualnie największym wyzwaniem wydaje mi się 
odstawienie. Nie mam najmniejszego pojęcia, jak 
powinno wyglądać i jak tego dokonam. Najbar-
dziej realne wydaje mi się równoczesne odstawie-
nie dwójki. Kompletnie nie wiem kiedy…

JAKI WIĘC BĘDZIE TEN TANDEM?

Nie możesz tego całkowicie przewidzieć. Możesz 
jedynie pewnych rzeczy się domyślać na podsta-
wie tego, co już wiesz o karmieniu piersią i o swo-
im pierwszym dziecku. Ja wiedziałam, że mam 
bardzo wymagającą i wysoko wrażliwą córkę, 
dla której karmienie piersią odgrywa ogromną 
rolę emocjonalną. Teraz, mimo że ma już 4 lata, 
nadal odnoszę wrażenie, że ten element bliskości 
karmienia jest dla niej ważniejszy niż dla młodsze-
go syna, któremu wystarczy często przytulenie, 
wzięcie na ręce, „ojojanie”. Na pewno mój tandem 
przebiega o wiele bardziej gładko dzięki temu, że 
moje drugie dziecko jest mniej wymagającym cy-
coholikiem. :)
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Zrób to sama! 
Naturalne i aromatyczne mieszanki 
okołoporodowe

Zuzanna Kołacz-Kordzińska | Artykuł we współpracy z Ecospa

Lubisz tworzyć, mieszać i eksperymen-
tować? W drogerii wybierasz natural-
ne kosmetyki? Masz ochotę zrobić coś 
sama dla siebie? Jeśli na choć jedno z 
tych pytań odpowiedziałaś twierdząco, 
czytaj dalej!

A nawet jeśli trzy razy odpowiedziałaś 
NIE, być może zainteresuje Cię, jakie 
mam dla Ciebie propozycje? Zachęcam, 

zapoznaj się z proponowanymi przeze mnie 
mieszankami – sama zobaczysz, jakie to proste 
i – obiecuję – naprawdę przyjemne. A dla bardziej 
zaawansowanych wraz z Ecospa przygotowałam 
wyjątkowe propozycje na czas ciąży oraz już po 
porodzie. 

1. Mieszanka relaksujących olejków przed 
samym porodem, podczas porodu i w połogu

Jeśli jeszcze do tej pory nie polubiłaś się z olejkami 
eterycznymi, zachęcam, byś spróbowała! Olejki 
mogą Cię wesprzeć zarówno w ciąży, podczas 
porodu, w połogu i – po prostu – w codziennym 
życiu. Uwaga! Używaj olejków naturalnych i 
wysokiej jakości, a w czasie ciąży upewnij się, że 
możesz użyć konkretnego olejku (tak samo będzie 
w przypadku zastosowania olejków u niemowląt 
albo w domu, w którym są zwierzęta).

Proponowane mieszanki do dyfuzora:

• po trzy krople olejków: lawendowego, 
bergamotki oraz geranium

• po trzy krople: lawenda, geranium, 
mandarynka/pomarańcza

• 4 krople olejku lawendowego, 3 krople olejku 
drzewa różanego, 3 krople geraniowego

• 4 krople ylang ylang, 3 krople bergamotki, 3 
krople dzikiej pomarańczy

• 4 krople lawendy, 2 drzewa cedrowego, 1 ylang 
ylang

2. Olejek łagodzący dolegliwości związane z 
obkurczającą się macicą

To olejek do smarowania brzucha – dobrze przelać 
go po przygotowaniu do pojemniczka z ciemnego 
szkła z pompką, dyfuzorem lub do pojemniczka 
typu roll-on, bardzo wygodnego w użyciu. 

Składniki na porcję w roll-on: olej ze słodkich 
migdałów, po 4-5 kropli olejków: lawendowego, 
bergamotki, geranium i szałwii muszkatołowej.  

Do bazowego oleju dodać olejki eteryczne i 
delikatnie wymieszać. Warto zrobić małą porcję, 
ponieważ tej mieszanki możesz potrzebować 
przez krótki czas. 

3. Oliwka na spuchnięte nogi w czasie ciąży – 
propozycja przygotowana wraz z Ecospa

Ta receptura wymaga użycia takich pomocy jak: 
dokładna waga elektroniczna, pipetka i zlewka.

Składniki: olej ze słodkich migdałów (35 ml), olej 
z orzechów laskowych (13 ml), eteryczny olejek 
cytrynowy (1 ml), witamina E (1 ml) 

Wykonanie jest na szczęście bardzo proste! 
Zmieszaj olej ze słodkich migdałów z olejem z 
orzechów laskowych. Dodaj olejek cytrynowy 
oraz witaminę E i delikatnie wymieszaj. Taką 
miksturę przelej do pojemniczka z ciemnego 
szkła – świetnie nada się do tego pojemniczek 
z pompką. Zapisz na etykietce nazwę oraz datę 
produkcji. Olejek zużyj w ciągu 12 miesięcy.  

4. Oliwka na redukcję blizn i rozstępów – 
propozycja przygotowana wraz z Ecospa

Do wykonania tej receptury również będą 
pomocne: dokładna waga elektroniczna, pipetka 
i zlewka.

Składniki: olejek z kocanki włoskiej 5% (22,5 g), olej 
tamanu (6,75 g), olej z nasion dzikiej róży (13,5 g), 
olejek lawendowy (1,8 g), witamina E (0,45 g) 

Wykonanie: W recepturze tej najtrudniejsze jest 
odmierzenie składników, potem będzie już z górki! 
Wymieszaj w zlewce oleje z kocanki, tamanu 
i nasion dzikiej róży. Następnie dodaj olejek 
lawendowy i witaminę E. Delikatnie wymieszaj, 
a następnie przelej do pojemniczka z ciemnego 
szkła – świetnie nada się do tego pojemniczek 
z pompką. Zapisz na etykietce nazwę oraz datę 
produkcji. Olejek zużyj w ciągu 12 miesięcy. To 
doskonała oliwka, która regeneruje skórę, działa 
przeciwbakteryjnie, uelastycznia i natłuszcza.

Mam nadzieję, że te propozycje zachęciły Cię 
i dodały odwagi, by pobawić się w mieszanie 
i eksperymentowanie. Jeśli tak, obiecuję: to 
dopiero początek. Możesz zajrzeć na stronę www.
ecospa.pl i poszukać kolejnych przepisów albo 
tworzyć własne kompozycje. Powodzenia!
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Kiedy dziecko kończy 1. rok życia, wiele mam zastanawia się, jakie mleko będzie dla 
niego najlepsze. Wbrew pozorom dotyczy to nie tylko mam niekarmiących (już lub 
wcale) piersią. Wszechobecne reklamy i inne akcje marketingowe wokół mleka mody-
fikowanego próbują przekonać nas, że dziecko, które skończyło rok, potrzebuje ko-
niecznie mleka modyfikowanego przeznaczonego dla dzieci w wieku 1+. Są już nawet 
takie mleka dla przedszkolaków. Jeżeli zestawi się to z dość powszechnym demonizo-
waniem mleka krowiego i kontrowersjami wokół tzw. mlek (napojów) roślinnych oraz 
z niestety mało przychylnym podejściem wielu lekarzy do długiego karmienia piersią 
(czyli właśnie karmienia powyżej roku), to faktycznie można – mówiąc kolokwialnie – 
zgłupieć.

Przyznam, że ja sama, karmiąc piersią swoje 
pierwsze dziecko, pod wpływem powyż-
szych czynników w pewnym momencie 

zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno za-
pewniam mu zbilansowaną dietę, czy nie brakuje 
mu wapnia i innych niezbędnych dla prawidłowe-
go rozwoju witamin i minerałów, o których tak 
„trąbią” reklamy mleka dla Juniora. Wiedziałam, 
że moje mleko jest wartościowe i nie zamierzałam 
kończyć karmienia piersią, a pomimo tego pojawił 
się niepokój. Myślę, że trzeba dużo odwagi i zaufa-
nia do siebie samej oraz sporo wiedzy, nie tylko 
w sprawach laktacyjnych, żeby przejść nad tym 
spokojnie do porządku dziennego, tak jak ja to w 
końcu zrobiłam. Dzisiaj, karmiąc piersią już ponad 
2,5 roku kolejne dziecko, nie odczuwam niepokoju 
i ani razu nie pomyślałam o tym, że może jednak 
„POWINNAM” kupić to mleko modyfikowane dla 
Juniora. Tym bardziej, że w międzyczasie utwier-
dziłam się w przekonaniu, że naprawdę nie jest to 
niezbędne, a przynajmniej nie w przypadku moje-
go dziecka.

W niniejszym artykule, jako „prawnik laktacyj-
ny” (zob. www.prawoilaktacja.pl) i matka długo 

karmiąca piersią, biorę pod lupę mleko modyfi-
kowane dla Juniora. Z części pierwszej artykułu 
dowiecie się, czy mleko to jest niezbędne w diecie 
małych dzieci, czyli dzieci w wieku 1-3 lat. Pozna-
cie stanowiska ważnych instytucji i organizacji 
zajmujących się ochroną zdrowia i żywieniem 
dzieci w tych zakresie. Część druga, która ukaże 
się w następnym numerze Kwartalnika Laktacyj-
nego, skupi się na pytaniach, czy warto zastą-
pić karmienie piersią mlekiem modyfikowanym 
dla Juniora i co w przypadku dzieci niekarmio-
nych piersią. Natomiast z części trzeciej artyku-
łu dowiecie się przede wszystkim, czy działania 
marketingowe wokół tego mleka modyfikowa-
nego szkodzą karmieniu piersią i czy wymogi w 
zakresie marketingu tego mleka w prawie polskim 
chronią karmienie piersią. Ale najpierw kilka słów 
o tytułowym mleku.

MLEKO DLA JUNIORA, CZYLI DLA KOGO?

Przez „mleko dla Juniora” rozumiem mleko mo-
dyfikowane przeznaczone dla zdrowych* dzieci 
powyżej 1. roku życia. W praktyce chodzi tutaj za-
zwyczaj o mleko modyfikowane dla małych dzie-
ci, czyli dzieci w wieku 1-3 lat. Na rynku są jednak 

Mleko dla juniora
aspekty nie tylko prawne cz.1

również takie mleka przeznaczone dla przedszko-
laków, czyli także dla dzieci powyżej 3. roku życia.

• W zakresie marketingu tych produktów, z 
prawnego punktu widzenia nie ma znaczenia, 
czy mleko to dotyczy „małych dzieci”, czy rów-
nież dzieci powyżej 3. roku życia, ponieważ w 
obecnym stanie prawnym zasady dotyczące 
marketingu tych produktów są w obu przy-
padkach identyczne. Ma to natomiast zna-
czenie w kontekście zapisów Kodeksu WHO 
i uwag de lege ferenda w odniesieniu do pol-
skiej (i unijnej) regulacji prawnej w tym zakre-
sie. Dlatego w niniejszym artykule skupiam 
się dalej na mleku modyfikowanym dla małych 
dzieci.

W zależności od marki/producenta mleko to jest 
w różny sposób nazywane i cyfrowo oznaczane (nr 
3, 4, 5), poczynając od numeru 3 przeznaczonego 
dla dzieci powyżej roku.

*Są też specjalne preparaty mlekozastępcze 
przeznaczone dla małych dzieci z różnymi dolegli-
wościami, jak np. alergia pokarmowa. Tego typu 
produkty kwalifikowane są w prawie żywnościo-
wym jako tzw. żywność specjalnego przeznacze-
nia medycznego i powinny być stosowane pod 
nadzorem lekarza.

CZY MLEKO MODYFIKOWANE DLA JUNIORA JEST 
NIEZBĘDNE W DIECIE MAŁYCH DZIECI?

Nie. Warto wiedzieć, że kwestia ta była przedmio-
tem rozważań w UE w kontekście uchwalania no-
wych przepisów dotyczących składu i marketin-
gu żywności dla niemowląt i małych dzieci, czyli 
rozporządzenia (UE) nr 609/2013 wraz z rozporzą-
dzeniami wykonawczymi dotyczącymi poszcze-
gólnych produktów.

• Zauważono, że na unijnym rynku wzrasta licz-
ba „napojów na bazie mleka i podobnych pro-
duktów” wprowadzanych na rynek jako mleko 
wzrostu lub mleko dla Juniora bądź przy uży-
ciu podobnej terminologii, wyprodukowanych 
na bazie białka zwierzęcego lub roślinnego i 
reklamowanych jako szczególnie odpowied-
nie dla małych dzieci, czyli dzieci między 1. a 3. 
rokiem życia. Zwrócono uwagę, że występu-
ją różne poglądy co do tego, czy produkty te 

faktycznie zaspokajają szczególne potrzeby 
żywieniowe grupy dzieci, do której są skiero-
wane, w związku z czym zlecono Komisji Eu-
ropejskiej zbadanie tej sprawy i wystąpienie 
z ewentualnym wnioskiem ustawodawczym, 
jeżeli ustali ona konieczność uchwalenia 
szczególnych przepisów dotyczących składu, 
etykietowania i innych wymogów odnoszą-
cych się do tych produktów. W swoim spra-
wozdaniu KE miała również uwzględnić skład 
takich produktów i rozważyć, czy w przypad-
ku dzieci odstawianych od piersi przynoszą 
one jakiekolwiek korzyści żywieniowe w po-
równaniu ze zwykłą dietą (pkt 31 preambuły 
rozporządzenia (UE) nr 609/2013 i art. 12 tego 
rozporządzenia).

W swoim sprawozdaniu poświęconym mleku dla 
Juniora (nazywanym przez KE „preparatami do 
żywienia małych dzieci”, ang. young-child for-
mulae) KE doszła do wniosku, że „[z] żywienio-
wego punktu widzenia preparaty do żywienia 
małych dzieci nie są konieczne, ale są jednym ze 
sposobów na zwiększenie spożycia określonych 
składników odżywczych, których dotyczy ryzyko 
niedoborów u niektórych małych dzieci w UE (…)” 
(Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie preparatów do żywienia 
małych dzieci, [SWD(2016) 99 final], Bruksela, 
dnia 31.3.2016 r. COM(2016) 169 final).

• Zdaniem Europejskiego Urzędu ds. Bezpie-
czeństwa Żywności (EFSA), który został po-
proszony przez KE o wyrażenie swojej opinii 
w tej sprawie, preparaty do żywienia małych 
dzieci są jednym ze sposobów zwiększenia 
spożycia wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych n-3, żelaza i witaminy D przez małe 
dzieci. Niemniej zdaniem EFSA inne środki, 
takie jak wzbogacone mleko krowie, wzbo-
gacone zboża i żywność na bazie zbóż, su-
plementy lub wczesne włączenie mięsa i ryb 
do żywienia uzupełniającego i ich regularne 
spożywanie, stanowią skuteczne rozwiązania 
alternatywne pozwalające zwiększyć spoży-
cie tych składników odżywczych. W związ-
ku z powyższym EFSA doszła do wniosku, że 
„nie można stwierdzić żadnej wyjątkowej roli 
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preparatów do żywienia małych dzieci, tak 
więc nie można ich uznać za konieczne do 
zaspokojenia potrzeb żywieniowych ma-
łych dzieci w porównaniu z innymi środka-
mi spożywczymi, które można włączyć do 
ich normalnej diety”. EFSA zauważyła po-
nadto, że preparaty spożywane w 1. roku ży-
cia mogą być nadal spożywane przez małe 
dzieci, dlatego też nie uznała za konieczne 
zaproponowania szczegółowych kryteriów 
dotyczących składu preparatów do żywie-
nia małych dzieci (Sprawozdanie Komisji…).

Również zdaniem Komitetu ds. Żywienia Eu-
ropejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 
Hepatologii i Żywienia Dzieci (dalej: Komitet ds. 
Żywienia ESPGHAN) w świetle dostępnych do-
wodów nie ma konieczności rutynowego sto-
sowania mleka modyfikowanego typu Junior u 
dzieci w wieku 1-3 lat (I. Hojsak et al., Young Child 
Formula: A Position Paper by the ESPGHAN 
Committee on Nutrition, J Pediatr Gastroente-
rol Nutr 2018; 66 (1): 177-185).

• Komitet skonkludował, że można je wyko-
rzystać jako element strategii zwiększenia 
spożycia żelaza, witaminy D i wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych n-3 PUFA 
oraz zmniejszenia spożycia białka w porów-
naniu ze zwykłym mlekiem krowim. Ten sam 
cel można jednak osiągnąć, stosując prepa-
raty do dalszego żywienia niemowląt/mleko 
następne (czyli mleko modyfikowane nr 2) 
bądź zdrową, urozmaiconą dietę, wzboga-
coną żywność i suplementy. Szkoda, że to 
ostatnie zdanie nie wybrzmiało w pełni w 
polskich zaleceniach dotyczących żywie-
nia niemowląt i małych dzieci, gdzie jako al-
ternatywę dla mleka typu Junior wskazano 
tylko mleko następne (zob. H. Szajewska et 
al., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. 
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ga-
stroenterologii, Hepatologii i Żywienia dzie-
ci, Przegląd Pediatryczny 2021/vol. 50). W 
konsekwencji może to skłaniać rodziców do 
niepotrzebnego podawania mleka modyfi-
kowanego dziecku powyżej 1. roku życia.

Komitet ds. Żywienia ESPGHAN zwraca uwagę 
także na wady mleka modyfikowanego typu Ju-
nior, zastrzegając jednocześnie, że nie ma udo-

kumentowanych niekorzystnych skutków spoży-
wania tych produktów. Do wad tych zalicza:

• brak ściśle uregulowanego składu, w związku 
z czym niektóre produkty mają nieodpowied-
ni skład (bardzo wysoka zawartość białka i 
węglowodanów, a nawet duże ilości cukrów), 
często dodatki słodzące;

• możliwość preferowania przez dziecko pły-
nów w diecie (mleka typu Junior), co może 
negatywnie wpływać na kontrolę uczucia sy-
tości oraz zmniejszać zainteresowanie pokar-
mami stałymi;

• możliwość wpływania na decyzje zakupowe 
rodziców i opiekunów małych dzieci poprzez 
sugerowanie, że mleko modyfikowane typu 
Junior jest bezpieczniejszym lub zdrowszym 
wyborem dla zaspokojenia potrzeb żywienio-
wych małych dzieci;

•  wysoka cena.

Warto wspomnieć, że wiodące amerykańskie 
organizacje medyczne i żywieniowe odradzają 
mleko modyfikowane typu Junior jako napój w 
diecie dzieci od roku do lat 5, w uzasadnieniu m.in. 
wskazując, że nie oferuje one żadnej wyjątkowej 
wartości odżywczej w porównaniu ze zwykłą 
zdrową dietą, a poza tym często zawiera substan-
cje słodzące (zob. Healthy Beverage Consumption 
in Early Childhood, September 2019).

Wreszcie zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) mleko modyfikowane typu Junior jest nie-
potrzebne i nieodpowiednie dla małych dzieci.

Podsumowując, światowe, europejskie i zagra-
niczne organizacje i instytucje zajmujące się 
ochroną zdrowia i żywieniem dzieci nie uważają 
mleka modyfikowanego typu Junior za koniecz-
ny element diety małych dzieci. Polecają za to 
karmienie piersią i podkreślają potrzebę dbania 
o urozmaiconą, dobrze zbilansowaną dietę dziec-
ka, bogatą zwłaszcza w wapń i żelazo. Więcej na 
ten temat w kolejnym numerze Kwartalnika Lak-
tacyjnego.
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Późny wcześniak
Na co zwrócić uwagę w rozwoju 
dziecka

Noemi Pawlak

Późny wcześniak, choć z reguły nie ma większych problemów na starcie (o ile oczywi-
ście nie nakładają się na to dodatkowe czynniki, jak np. komplikacje okołoporodowe), 
jest dzieckiem, które nie bez przyczyny otrzymuje miano „wcześniaka”. W końcu pra-
widłowo przebiegająca ciąża trwa 40 tygodni, a ciąża donoszona powinna przekro-
czyć 37 tydzień (37+0).

Jako mama dwójki wcześniaków (30 tc i 35 tc) 
wiem, jak ważny jest każdy tydzień w brzuchu 
mamy, choć czasem ciążę dla dobra dziecka 

należy przerwać (i tak było w przypadku mojego 
drugiego syna, który jest właśnie późnym wcze-
śniakiem). Wiele publikacji poświęconych jest 
skrajnym bądź ekstremalnie skrajnym wcześnia-
kom, ponieważ właśnie ta grupa dzieci urodzo-
nych przed 32. tygodniem ciąży jest najbardziej 
narażona na powikłania zdrowotne. Zwykle też 
hospitalizacja tych dzieci jest o wiele dłuższa niż 
hospitalizacja późnych wcześniaków, a później-
szy rozwój skrajnych wcześniaków bywa bardziej 
chaotyczny i niestety bardziej powikłany.

Niemniej jednak późne wcześniaki nadal są wcze-
śniakami, choć szczęśliwie większość z nich bę-
dzie wcześniakiem tylko z nazwy, i pierwsze 2 lata 
powinny (przynajmniej okresowo) być pod kontro-
lą poradni specjalistycznych, by w porę wychwy-
cić nieprawidłowości.

 CZY PÓŹNYM WCZEŚNIAKOM NALEŻY LICZYĆ 
WIEK KORYGOWANY?

Tak.

Zwykle ten wiek u późnych wcześniaków koryguje 

się do około roku, czasem do dwóch, ale najbar-
dziej przykłada się do tego wagę w pierwszych 
miesiącach życia. Dziecko zawsze ma ten miesiąc 
zapasu w rozwoju, co pozwala niektórym ma-
luchom osiągać pewne rzeczy miesiąc później, 
ale nadal w normie. Co ważne, nie koryguje się 
wieku w przypadku szczepień (wyjątek stanowi 
szczepienie BCG, które wcześniaki otrzymują je-
dynie przy masie urodzeniowej równej lub powy-
żej 2 kilogramów, co z reguły i tak nie dotyczy póź-
nych wcześniaków) oraz rozszerzania diety.

Rozszerzanie diety jest oczywiście również kwe-
stią samej gotowości, ale jeżeli mówimy o roz-
szerzaniu diety wcześniakowi po 6 miesiącu, to 
jest to miesiąc urodzeniowy, nie korygowany. Tak 
jak w przypadku donoszonych dzieci. Oczywiście 
wszystko – w zależności od przypadków – może 
odbywać się z małymi widełkami, ale jednak 
przyjmuje się, że wieku się nie koryguje, podając 
pierwsze pokarmy stałe.

Kiedy jednak lekarz sprawdza przyrost dziecka, 
również powinien się posiłkować siatkami cen-
tylowymi dla późnych wcześniaków, na co rodzic 
powinien zwrócić uwagę. Oczywiście są późne 
wcześniaki, które w momencie narodzin mają 

masę przybliżoną do masy dziecka donoszonego, 
jednakże są i takie, których masa narodzin jest w 
granicach 2-2,5 kg.

 POD OPIEKĄ JAKICH SPECJALISTÓW POWINIEN 
BYĆ PÓŹNY WCZEŚNIAK?

Z reguły większość szpitali daje rodzicom skie-
rowanie do poradni neonatologicznej. Obecnie 
przez COVID-19 to wszystko jest mocno zaburzone 
i wiele placówek bardzo ogranicza wizyty kontro-
lne, ale w ogólnym rozrachunku taka wizyta w po-
radni bywa potrzebna, zwłaszcza u tych późnych 
wcześniaków, które miały powikłania na starcie. 
Dodatkowo specjalistą, do którego późny wcze-
śniak powinien się udać, jest neurolog, choć czę-
sto właśnie w poradni neonatologicznej od razu 
można liczyć na kontrolę neurologiczną razem z 
USG głowy (na kontrolę mogą liczyć nawet te dzie-
ci, u których szczęśliwie nie doszło do wylewów).

Każde dziecko – niezależnie od tygodni ciąży – ma 

również wykonane przesiewowe badanie słuchu. 
Nawet w przypadku prawidłowego wyniku wcze-
śniaki z reguły otrzymują skierowanie, aby takie 
badanie przejść jeszcze raz ze względu na czyn-
niki ryzyka. W naszym przypadku była to jedna 
dodatkowa kontrola, gdy syn miał około 2-3 mie-
siące.

Podobnie sytuacja wygląda z poradniami okuli-
stycznymi. My taką wizytę mieliśmy zleconą raz, 
kontrolnie.

Kto wystawia takie skierowania? Oczywiście 
pediatra lub szpital, w którym przebywa Wasze 
dziecko.

Do poradni neonatologicznej warto mieć również 
świeże wyniki krwi.

Moja czysto subiektywna opinia jest taka, że 
mama wcześniaka powinna być pod kontrolą Cer-
tyfikowanego Doradcy Laktacyjnego. Karmie-
nie piersią późnego wcześniaka również może 
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sprawiać trudności. Najczęstszym problemem 
jest zaburzony odruch ssania, z którym również 
się borykaliśmy, co sprawiło, że przez pewien 
czas byłam matką, która karmiła swoim mlekiem, 
lecz niestety z butelki. Sam proces dostawiania do 
piersi i przechodzenia z butelki na pierś przebie-
gał właśnie pod czujnym okiem Certyfikowanego 
Doradcy Laktacyjnego. I finalnie udało się karmić 
wyłącznie piersią.

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE PROBLEMY W ROZ-
WOJU PÓŹNEGO WCZEŚNIAKA PO WYJŚCIU ZE 
SZPITALA?

• problemy z obniżonym bądź wzmożonym na-
pięciem mięśniowym,

• problemy z odruchem ssania (w dalszym roz-
woju mogą również występować problemy w 
obrębie jamy ustnej i potrzebna będzie opieka 
neurologopedy, a w przyszłości logopedy),

• niedobór żelaza (i wprowadzenie odpowied-
niej suplementacji żelaza pod czujnym okiem 
neonatologa/pediatry),

• opóźniony rozwój psychoruchowy (zwykle 
jednak niewiele różniący się od rozwoju dzieci 
donoszonych),

• problemy z przybieraniem na masie (w pierw-
szym okresie po wyjściu ze szpitala powinni-
ście zostać poinstruowani, że dziecko należy 
wybudzać na karmienie),

• słabsza odporność.

Na szczęście rokowania późnych wcześniaków są 
bardzo optymistyczne. Należy jednak pamiętać o 
tym, by monitorować rozwój dziecka przynajmniej 
przez pierwsze miesiące. Dzieci urodzone na gra-
nicy wcześniactwa zwykle w bardzo krótkim cza-
sie doganiają rówieśników bądź nie różnią się od 
nich w ogóle.

Jest jednak taka grupa, która będzie kontroli po-
trzebować dłużej, co warto mieć na uwadze.

Karmienie piersią przy zachodzie słońca, 
Międzyzdroje

reklama
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KL: Czy podejmując decy-
zję o przekłuciu brodaw-
ki sutkowej, brałaś pod 

uwagę możliwość, że w przy-
szłości będziesz chciała karmić 
piersią?

E: Zdecydowanie tak, brałam 
to pod uwagę i w związku z tym 
starałam się znaleźć jakieś in-
formacje na ten temat. Niestety 
nie pamiętam, abym znalazła je 
na polskich stronach interneto-
wych. Ze stron zagranicznych 
dowiedziałam się o liczbie prze-
bijanych kanalików i że ten za-
bieg nie powinien mieć wpływu 
na karmienie. Dodam tylko, że 
wtedy nie byłam jeszcze zdecy-
dowana na zakładanie rodziny.

KL: Czy przygotowywałaś się do 
karmienia piersią po piercingu? 
Czy szukałaś dodatkowych rze-
telnych informacji na ten temat, 
wiedząc już, że jesteś w ciąży i 
chcesz karmić piersią?

E: Przez większość ciąży nawet 
nie byłam przekonana do tego, 
czy będę karmić piersią. Wie-
działam, że chciałabym to ro-
bić, ale chyba trochę się bałam, 
że będzie bolało, i ostatecznie 

nie podjęłam jednoznacznej 
decyzji. Jedyne informacje o 
karmieniu piersią, jakimi dyspo-
nowałam, pochodziły z broszur, 
które otrzymałam w trakcie wi-
zyty u ginekologa. Jednak były 
one ogólne i nie dotyczyły pier-
cingu. Zostawiłam ten temat 
sam sobie. Gdy dowiedziałam 
się, że jestem w ciąży, byłam 
przekonana, że wyjmę kolczyk, 
bo pewnie nie będzie się dało z 
nim karmić. Jednakże stwier-
dziłam, że poczekam jeszcze 
chwilę, jeszcze go trochę po-
trzymam. Stwierdziłam, że 
może jeszcze go trochę potrzy-
mam. Kiedy moje piersi zaczęły 
się powiększać, zdecydowałam, 
że zmienię kolczyk na większy, 
bym mogła czuć się bardziej 
komfortowo. Tak doczekałam 
do dnia porodu.

KL: Czy pojawił się u Ciebie jakiś 
problem z karmieniem piersią?

E: Tak, po paru dniach od poro-
du, kiedy mój synek nabrał sił i 
zaczął mocniej ssać, wkładanie 
kolczyka po karmieniu zaczęło 
powodować ból.

KL: Czy teraz karmisz ze zdję-
tym kolczykiem?

Kolczyk w brodawce to  
dopiero wyzwanie

Czy jedno i drugie może iść ze sobą w parze? Ewelina, mama miesięcznego chłopca, 
opowiada o tym Julii Gadziomskiej-Grzyb, położnej ze Szpitala św. Zofii w Warszawie.

E: Tak, za każdym razem przed 
karmieniem zdejmuję kolczyk, a 
potem go zakładam. W szpita-
lu dowiedziałam się, że ponoć 
można go nie zdejmować. Za-
stanawiałam się nawet, jakby 
wyglądało karmienie z nim, ale 
ostatecznie nawet nie spróbo-
wałam karmić w ten sposób.

KL: Masz kolczyk tylko w jednej 
brodawce. Czy zauważasz róż-
nicę w porównaniu z drugą? Czy 
dostrzegasz różny stopień wy-
pełniania się piersi pokarmem 
albo wypływu mleka?

E: Nie zauważam różnicy przy 
wypływie mleka, chociaż w 
piersi bez kolczyka jest więcej 
drożnych kanalików. Ze dwa 
razy próbowałam też odciągnąć 
pokarm laktatorem i rzeczywi-
ście chyba trochę lepiej płynął z 
piersi bez kolczyka, ale nie była 
to jakaś spektakularna różnica. 
Na początku w ogóle nie było 
różnicy pod względem wypeł-
nienia piersi mlekiem, a teraz 
lewa, ta bez kolczyka, wydaje się 
odrobinę większa. Pewnie wyni-
ka to z faktu, że z wygody jednak 
trochę częściej do niej przysta-
wiam dziecko, żeby nie wycią-
gać znów kolczyka.

KL: Czy jest może coś, co chcia-
łabyś przekazać innym kobie-
tom? Jak sama mówiłaś, nie 
ma zbyt dużo łatwo dostępnej 
wiedzy na temat piercingu bro-
dawek sutkowych. Być może są 
kobiety, które po takim zabiegu 
wolą zrezygnować z karmienia 
piersią.

E: Tak. Chciałabym im przeka-
zać, żeby nie rezygnowały z góry 
i nie myślały, że piercing w bro-
dawce oznacza koniec karmie-
nia piersią. W czasie ciąży moż-
na mieć kolczyk w piersi i karmić 
nią po porodzie. Idę do przodu 
pomimo doświadczania chwil 
zwątpień. Co jakiś czas przy-
chodzą też nowe kryzysy, ale nie 
rezygnuję. Myślę, że chcieć to 
móc.

KL: Bardzo dziękuję za rozmo-
wę i podzielenie się swoim do-
świadczeniem.

Piercing brodawek sutkowych 
to temat tabu i nie jest łatwo 
znaleźć informacje o tym, jak 
postępować z kolczykiem w 
trakcie ciąży i laktacji. Poniżej 
znajdziesz kilka rad dotyczą-
cych pielęgnacji przekłutych 

piersi oraz ewentualnych, nie-
pokojących objawów, na które 
należy zwrócić uwagę.

1. Przekłucie w brodaw-
kach sutkowych może się goić 
nawet do sześciu miesięcy i nie 
powinno przypadać na okres 
ciąży lub laktacji ze względu na 
ciągłe zmiany zachodzące w 
piersiach. Jeżeli myślisz o prze-
kłuciu, to rozsądnie będzie do-
stosować jego termin do Twoich 
planów prokreacyjnych.

2. W trakcie ciąży piersi 
powiększają się pod wpływem 
hormonów. Zmieniają się też 
otoczki i brodawki – stają się 
szersze. W okolicach połowy 
ciąży będziesz mogła zauważyć, 
że kolczyk jest za mały i ociera 

się o brodawkę. Należy wówczas 
zmienić go na większy po to, aby 
nie drażnił i nie ranił piersi.

3. Jeśli w trakcie przekłucia 
doszłoby do uszkodzenia niektó-
rych przewodów mlecznych, mo-
głoby wzrosnąć ryzyko powsta-
wania zastojów w piersiach. Jeżeli 
zauważysz w piersi bolesne zgru-
bienie i będzie ona zaczerwieniona 
i gorąca, skontaktuj się z położną 
lub doradcą laktacyjnym.

4. Może się zdarzyć, że prze-
wód mleczny funkcjonuje prawi-
dłowo mimo przekłucia, jednak 
jego ujście nie znajduje się na 
szczycie brodawki, a wewnątrz 
kanału przekłucia. Możesz wtedy 
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zaobserwować częściowy wy-
pływ pokarmu bokiem. Nie 
przejmuj się tym i obserwuj swo-
je dziecko. Taki boczny wypływ 
może mu zupełnie nie przeszka-
dzać. Jeżeli jednak masz z tego 
powodu trudności z przystawie-
niem malucha do piersi, skon-
taktuj się z położną lub doradcą 
laktacyjnym. Być może dobór 
odpowiedniej pozycji do karmie-
nia rozwiąże problem.

5. Nie karm dziecka z za-
łożonym kolczykiem. Twar-
dy metal może spowodować 
uszkodzenie języka lub błony 
śluzowej jamy ustnej malucha. 
W razie poluzowania któregoś z 
elementów kolczyka (np. kulki) 
może dojść do zakrztuszenia się 
dziecka.

6. Niektórzy zalecają usu-
nięcie kolczyka na cały okres 
karmienia piersią. Zgodnie z za-
leceniem Światowej Organizacji 
Zdrowia dzieci powinny być kar-
mione wyłącznie piersią przez 
pierwsze sześć miesięcy życia, 
a do ukończenia drugiego roku 
życia lub dłużej, dodatkowo z 
użyciem pokarmów uzupełnia-
jących. Po takim czasie przekłu-
cie może częściowo lub w pełni 
zarosnąć i trzeba będzie udać 

się do piercera, aby ponownie 
udrożnić kanał przekłucia. Je-
żeli jednak chcesz zachować 
przekłucie w czasie karmienia 
piersią, wystarczy, że będziesz 
zakładać kolczyk pomiędzy kar-
mieniami, z zachowaniem nie-
zbędnej higieny.

7. Na kolczyku zbiera się 
dużo bakterii. Dlatego też przy 
jego zdejmowaniu i zakładaniu 
należy zachować higienę. Umyj 
dokładnie ręce ciepłą wodą z 
mydłem i przemyj kolczyk solą 
fizjologiczną. Zwróć uwagę na 
to, czy nie ma na nim żadnych za-
brudzeń, np. zaschniętego mle-
ka. Pierś możesz przemyć solą 
fizjologiczną lub wodą morską. 
Jeżeli wkładanie kolczyka spra-
wia Ci dyskomfort, możesz go 
zwilżyć solą fizjologiczną, tak 
aby łatwiej było go wsunąć w 
brodawkę.

Mam nadzieję, że powyższe rady 
umożliwią Ci karmienie piersią 
bez rezygnowania z przekłu-
cia. Pamiętaj, że możesz liczyć 
na pomoc położnej lub doradcy 
laktacyjnego w razie jakichkol-
wiek wątpliwości.

Sylwia z córką Marcysią
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Rozszerzanie diety

rozmawiała Karla Orban

a sen niemowlęcia

Obfita kolacja i odstawienie od piersi jako re-
medium na nocne pobudki – to chyba dwa naj-

częstsze mity wokół jedzenia i snu małych dzieci. 
Czy to działa, co warto dawać na kolację niemow-
lakom i czy rozszerzanie diety rzeczywiście po-
prawia sen – zapytaliśmy psycholożkę, terapeutkę 
bezsenności CBT-I, autorkę bloga Wymagające.pl 
i współautorkę książki „Rozszerzanie diety nie-
mowląt”, Magdalenę Komstę.

KL: Zacznę od pytania, które najczęściej 
zadają rodzice: czy to normalne, że nie-
mowlęta budzą się w nocy?

MK: Tak, to zupełnie normalne, ba, wręcz pożą-
dane. Każdy człowiek, bez względu na wiek, budzi 
się w nocy kilka razy. Krótkie przebudzenie się jest 
normalnym zachowaniem po zakończeniu każde-
go cyklu snu. Nie zauważamy wybudzeń starszych 
dzieci czy naszych partnerów, ponieważ są bar-
dzo krótkie, plus nie potrzebują oni zwykle naszej 
pomocy w zaśnięciu. Niemowlaki natomiast ze 
względu na swoją niedojrzałość potrzebują po-
karmu i wsparcia rodziców nie tylko w ciągu dnia, 
ale także nocą.

KL: Czyli nocne pobudki niekoniecznie wynikają z 
głodu?

MK: Nie, choć karmienie, a dokładniej ssanie po-
maga się wyciszyć i zasnąć nawet wtedy, gdy 
pierwotną przyczyną wybudzenia się nie był głód. 
Niemowlęta i małe dzieci budzą się z co najmniej 
kilkunastu różnych przyczyn związanych zarówno 
z ich potrzebami fizjologicznymi, jak i emocjonal-
nymi.

KL: Pytam Cię o to, bo wiele razy spotkałam się 
z radą, żeby dawać dziecku więcej jedzenia. Do-
karmić niemowlaka mlekiem modyfikowanym, 
wcześniej rozszerzyć dietę (np. dając kaszki na 
wieczór) lub zwiększyć kolację. Czy to wykluczy 
nocne pobudki?

MK: Opiekujemy się kompletnym dzieckiem, a 
nie tylko jego układem pokarmowym, więc kon-
centrowanie się wyłącznie na jedzeniu to nie jest 
dobry pomysł. Obiektywne pomiary snu nie wska-
zują na znaczące różnice w liczbie przesypianych 
godzin czy pobudek między niemowlętami kar-
mionymi mlekiem modyfikowanym a tymi, które 
piją mleko kobiece. Wprowadzenie mleka mody-
fikowanego, żeby poprawić sen dziecka, najczę-

ściej nie ma żadnego wpływu na liczbę pobudek 
- chyba że niemowlę miało problemy z karmieniem 
naturalnym, które przez podanie butelki zamasku-
jemy, ale nie rozwiążemy.

Przedwczesne rozszerzanie diety, nawet przez 
podanie słynnych już kaszek, nie tylko nie poprawi 
snu. W niektórych przypadkach może negatywnie 
wpłynąć na sen dziecka, które jest niegotowe na 
trawienie pokarmów stałych. Aczkolwiek, żeby 
oddać sprawiedliwość: zdarzają się sytuacje, w 
których zwrócenie większej uwagi na żywienie 
niemowlaka po 6. miesiącu życia ma pozytywny 
wpływ na jego sen. Chodzi na przykład o sytuacje, 
w których dziecku dotychczas zbyt rzadko propo-
nowano pokarmy stałe lub były one niewystarcza-
jące dla jego rosnących potrzeb żywieniowych.

KL: Krótko mówiąc, wiele polecanych na grupach 
dla rodziców działań nie przyniesie efektu: wpro-
wadzanie kaszek na wieczór, rozszerzanie trzy-
miesięcznemu maluchowi diety…

MK: Przy problemach ze snem u dzieci poniżej 6. 
miesiąca życia analizujemy, czy nie wynikają one 
z trudności w karmieniu, na przykład przy skróco-
nym wędzidełku języka. Zachęcam więc wtedy do 
rozmowy z konsultantką lub doradczynią lakta-
cyjną oraz pediatrą, by sprawdzić, jak wyglądają 
przyrosty masy ciała dziecka, budowa jamy ust-
nej, poziom laktacji mamy itd. Samo wprowadze-
nie np. wysokokalorycznej kaszki z cukrem jest jak 
plaster na zakażonej ranie. Maskuje problem, któ-
rego nadmierne budzenie się jest objawem – ale 
nie rozwiązuje go!

KL: Co w takim razie powinno zwrócić naszą uwa-
gę, gdy dziecko kończy 6. miesięcy? Jakie produk-
ty pomagają zapewnić dobry sen?

MK: Przede wszystkim warto unikać, zwłaszcza 
w drugiej połowie dnia, podawania produktów za-
wierających kofeinę, która utrudnia zasypianie. 
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Mowa o herbacie, także zielonej, kakao, czekola-
dzie, napojach typu cola.

Wśród produktów wspierających sen wymienia 
się zwłaszcza te bogate w tryptofan, witaminę B 
czy magnez. Nie bójmy się niesłusznie pomijanych 
(jako wzdymające) strączków, podawajmy dzie-
ciom jaja, tłuste ryby, produkty sojowe, zwłaszcza 
fermentowane, sezam, płatki owsiane czy orze-
chy i nasiona. Jeśli niemowlę nie je tłustych ryb 
morskich minimum dwa razy w miesiącu, należy 
podawać suplementy z DHA. Nie zapominajmy na-
dal o suplementowaniu witaminy D3, najlepiej w 
pierwszej połowie dnia.

Warto pamiętać o talerzu żywieniowym, czyli o 
tym, że główne posiłki, takie jak kolacja, powinny 
składać się w ½ z warzyw i/lub owoców, ¼ z bia-
łek i ¼ z węglowodanów złożonych, z dodatkiem 
tłuszczów naturalnie występujących w produk-
tach lub użytych do ich przygotowania. Tymcza-
sem w naszym kraju za idealną kolację dla małych 
dzieci błędnie uważa się kaszkę przygotowaną na 
wodzie lub na mleku, która jest źródłem niemal 
wyłącznie węglowodanów prostych, powodują-
cych szybki skok, a następnie spadek poziomu 
glukozy we krwi.

KL: Przyjęło się, że rozszerzanie zaczyna się od 
podawania warzyw w pierwszej części dnia. W 
takim razie, na jakim etapie rozszerzania diety 
dziecko powinno dostawać kolację?

MK: Możemy zacząć podawać kolację nawet już 
po kilku dniach, a już na pewno po 2- 4 tygodniach 

od rozpoczęcia rozszerzania diety, zwłaszcza 
jeśli nasze dziecko dobrze radzi sobie z trawie-
niem pokarmów stałych. Uwaga na podawanie 
samych warzyw - każdy posiłek i przekąska po-
winny zawierać źródła żelaza, więc dość szybko 
do tej przysłowiowej marchewki czy dyni warto 
dorzucić produkty bogate w ten pierwiastek. 
Anemia z niedoboru żelaza bowiem bardzo nega-
tywnie wpływa m.in. na sen dzieci.

KL: Czy pora kolacji ma znaczenie?

MK: Pora kolacji zależy między innymi od pozo-
stałych elementów naszego rytuału wieczorne-
go, w tym od tego, czy dziecko pije później mleko 
bezpośrednio do zasypiania. Jeśli produkty, któ-
re proponujemy na kolację, nie są jakoś specjal-
nie ciężkostrawne czy wyjątkowo tłuste (a nie 
powinny być), można podać kolację na przykład 
na godzinę przed zasypianiem.

 KL: Jak duża powinna być kolacja? Czy istnieją 
jakieś zalecenia w tym zakresie?

MK: Rekomendacje są dość proste. Opiekun 
decyduje o tym, CO zaproponuje dziecku do je-
dzenia oraz KIEDY i JAK jedzenie będzie podane. 
Dziecko decyduje o tym, CZY i ILE zje. Niektóre 
niemowlęta są wieczorem zmęczone i zjadają na 
kolację mniej niż na pozostałe posiłki i należy to 
uszanować.

KL: Czy jest coś, co powinno nas zaniepokoić w 
okresie rozszerzania diety i sprawić, że przejrzy-
my wieczorny jadłospis?

MK: W pierwszych tygodniach rozszerzania die-
ty, gdy układ pokarmowy dziecka uczy się radzić 
sobie z innymi niż mleko posiłkami, może się poja-
wić wzmożone oddawanie gazów (co może skut-
kować czasowym zwiększeniem się liczby wybu-
dzeń), zmiana konsystencji czy zapachu stolca. To 
normalne. Warto się skontaktować z pediatrą, je-
śli poza wzdęciami pojawiają się inne niepokoją-
ce objawy, które mogą wskazywać np. na alergię, 
m.in. biegunki czy zmiany skórne. Jeśli niemowlę 
zaczyna mieć zaparcia, problemy z wypróżnia-
niem się, warto przejrzeć jego dietę pod kątem 
występowania pokarmów zapierających stolec - 
wiele z pierwszych posiłków niemowląt zawiera 
składniki sprzyjające zaparciom (kasza manna, 
banany, gotowana marchew itd.). Pamiętajmy 
też o podawaniu wody do każdego posiłku, także 
do kolacji, nawet jeśli dziecko przed snem będzie 
jeszcze pić mleko. Jeśli mimo zmian w diecie trud-
ności z zaparciami nie ustępują, należy skonsul-
tować się z pediatrą. Trudności z wypróżnianiem 
będą negatywnie wpływać na sen dzieci.

KL: Niektórzy uważają, że podawanie kolacji za-
szkodzi laktacji. Czy rzeczywiście jest takie ryzy-
ko?

MK: Nie należy się bać, że poprzez podawanie re-
komendowanej przez WHO liczby posiłków uzu-
pełniających (czyli 2-3 posiłki od 6 do 8 m.ż. oraz 
3-4 posiłki i ewentualnie 1-2 przekąski od 9 do 11 
m.ż.) niemowlę karmione piersią niechcący się od 
niej odstawi. Zdarza się, że rodzice, którym zależy 
na karmieniu naturalnym, niepotrzebnie ograni-

czają podawanie stałych pokarmów na przykład 
do jednego posiłku dziennie, bazując na przeko-
naniu, że „mleko to podstawa”.

To prawda, jeśli myślimy o mleku jako o bazie, do 
której dziecko może na żądanie/ według potrzeb 
wrócić po posiłku stałym czy gdy jest chore. Ale 
po 6. miesiącu życia nawet mleko kobiece nie jest 
w stanie zaspokoić rosnących potrzeb żywienio-
wych dziecka, zwłaszcza w kontekście zawarto-
ści żelaza czy cynku, więc o podawaniu produktów 
bogatych w te składniki powinniśmy pamiętać.

Niemowlęta odstawiają się przedwcześnie od 
piersi najczęściej na skutek zjawiska zwanego 
z angielskiego „tripple nipple” (potrójny sutek), 
czyli sytuacji, w której poza piersią korzystają ze 
smoczka uspokajacza oraz butelki ze smoczkiem. 
Wówczas przy rozszerzaniu diety głód zaspoka-
jają pokarmami stałymi, pragnienie gaszą, ko-
rzystając z butelki, a wyciszają się przy smoczku 
uspokajaczu. Karmienie piersią może się w takich 
sytuacjach stawać coraz mniej potrzebne, co po-
woduje stopniową rezygnację z niego.

KL: Dziękuję Ci za rozmowę!
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W ramach nadrzędnej serii ksią-
żeczek dla dzieci „Akademia Mądre-
go Dziecka” ukazały się nowe serie/
cykle, wspomagające rozwój inte-
lektualny i motoryczny najmłod-
szych dzieci, jak i przedszkolaków 
(podany wiek zasadniczo wynosi 
między 3-7 lat, z wyjątkiem serii 
„Pierwsze bajeczki”, przeznaczonej 
dla dzieci już od 2 roku życia). Są to 
cykle: „Pierwsze bajeczki”, „Pierw-
sze Zagadki”, „Zwyczaje zwierząt” i 
„Niesamowite zwierzęta”. Wszyst-
kie książeczki z tych serii mają 
piękne ilustracje i ciekawe treści, 
dostosowane do małych dzieci i 
dzięki rozkładanym lub ruchomym 
elementom zachęcające do nauki 
przez zabawę. Są ponadto solid-
nie zrobione i mają bezpieczne dla 
dzieci zaokrąglone rogi. Książeczki 
można zakupić na stronie https://
egmont.pl/ , a ich regularne ceny 
wynoszą między 22,99 zł a 26,99 zł. 
Wydawcą jest Harper Collins. Poni-
żej bardziej szczegółowa recenzja 
nowych serii.

Seria „Pierwsze bajeczki”: „Dzień 
dobry, szczeniaczku!” i „Dzień do-
bry, kotku!”

To cykl książeczek przeznaczo-
nych dla dzieci już od 2 roku życia, 
które bawią i uczą jednocześnie. 
Książeczki pomagają maluchom 
poznawać nowe słowa, rozwija-
ją spostrzegawczość, poprawiają 
sprawność manualną i koordynację 
ruchowo-wzrokową. Książeczki są 
bardzo solidnie zrobione, także wy-
trzymają wiele godzin zabawy. Są 
również bezpieczne dla maluchów. 
Polecamy!

Seria „Pierwsze Zagadki”: „Zwie-
rzęta”, „Smakołyki”

 To książeczki z prostymi zagad-
kami dla najmłodszych dzieci, w 
których w nagrodę za odpowiedzi 
na pytania dziecko dostaje nie-
spodziankę w postaci kolorowej, 
rozkładanej, dużej ilustracji zawie-
rającej rozwiązanie zagadki. Mają 
przepiękne ilustracje, a sposób od-

krywania odpowiedzi bardzo przy-
padł do gustu 2,5-letniej Tinie, która 
miała dużo radości i zabawy w cza-
sie wspólnego czytania.

Seria „Zwyczaje zwierząt”: „Chcę 
jeść”, „Chcę spać”

To bardzo ciekawe i kolorowe 
książeczki przeznaczone dla przed-
szkolaków, w których każda stro-
na to minizagadka – po rozłożeniu 
ilustracji poznajemy odpowiedź. 
Obydwie książeczki bardzo anga-
żowały zarówno 2,5-letnią Tinę, jak 
i 5,5-letniego Wicusia. Poza samą 
zagadką książeczki zawierają inte-
resujące informacje o przedmiocie 
zagadki, dzięki czemu są atrakcyjne 
nawet dla starszych przedszkola-
ków. Czy wiedzieliście na przykład, 
że konie śpią z wpół otwartymi 
oczami? Nie? A wiecie dlaczego? W 
celu uzyskania odpowiedzi zajrzyj-
cie koniecznie do książeczki „Chcę 
spać”.

Seria „Niesamowite zwierzęta”: 
„Ubrania”, „Maszyny”, „Budynki” 

Seria ta zawiera naprawdę nie-
samowite i oryginalne książeczki 
dla przedszkolaków, z barwnymi 
ilustracjami, ruchomymi obrazkami 
(obrotowe koło) i bardzo interesu-
jącymi treściami, pokazujące po-
dobieństwa między światem zwie-
rząt i światem ludzi. Ciekawostki ze 
świata zwierząt rozwijają wiedzę i 
pochłoną na długo zwłaszcza star-
szych przedszkolaków, a ruchome 
elementy książeczek w formie ob-
rotowego koła ćwiczą sprawność 
manualną i świetnie bawią, wcią-
gając również tych najmłodszych 
czytelników, którym warto jednak 
zawsze asystować przy oglądaniu 
książeczek, żeby uniknąć ewen-
tualnego wyrwania ruchomych 
elementów. Także ja miałam dużą 
przyjemność ze wspólnego czyta-
nia i z zainteresowaniem przewra-
całam kolejne strony każdej z ksią-
żeczek z tej serii.

Książeczki dla dzieci z serii „Akademia Mądrego Dziecka”
https://egmont.pl/

cena: od 22,90 do 26,99 zł

Bardzo ważna książka cegiełka na 
rzecz równości w świecie, otwarto-
ści i tolerancji, szacunku dla siebie, 
niezależnie od tego, jak bardzo się 
różnimy. I zauważenia, że te różnice 
wzbogacają nas i nie trzeba się ich 
bać. Książka ta składa się z 20 róż-
norodnych opowiadań, napisanych 
i zilustrowanych przez przeróżnych 

autorów, w tym Michała Rusinka, 
Roksanę Jędrzejewską-Wróbel, 
Agatę Królak, Adama Wajraka. Do-
chód ze sprzedaży tej pozycji prze-
znaczony jest na wsparcie telefonu 
zaufania dla dzieci i młodzieży pro-
wadzonego przez Fundację Dajemy 
Dzieciom Siłę. Polecam gorąco!

„Wszystkie kolory świata”
http://www.wydawnictwoagora.pl/

cena: 40 zł

Czy jest w Polsce jeszcze jakaś ro-
dzinka, która nie zna tego autora? 
Oto gratka dla wielbicielek i wiel-
bicieli książek Tomasza Samoj-
lika. „Tarmosia” to pełna humoru 
i przygód opowieść o borsuczej 

rodzinie. I jak zawsze – oprócz lek-
kiego i zabawnego języka, w po-
zycji tej znajdziecie sporo cieka-
wostek przyrodniczych, a także 
emocji i wartości, takich jak przy-
jaźń, wspólnota, współpraca. 

„Tarmosia”, T. Samojlik
http://www.wydawnictwoagora.pl/

cena: 34,99 zł
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„Zbierz, przechowaj, zjedz”, J. Watterback, T. Lunden
https://www.znak.com.pl/
Cena: 54,99 zł

Bardzo ciekawa, a jednocześnie niezwykle konkretna pozycja dla wszystkich osób, 
które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z samodzielnym uprawia-
niem oraz przechowywaniem darów natury. Każde warzywo, owoc lub zioło jest do-
kładnie opisane – jak uprawiać, by mieć piękne zbiory, jak przechowywać, by móc 
cieszyć się smakiem zbiorów długo dłużej, i jak można je jeść. Polecam! 

„Naturalna apteczka”, F. Green
www.gwfoksal.pl 

cena: 39,99 zł

„Naturalna apteczka. Domowe sposoby na codzienne dolegliwości” to doskona-
ła pozycja dla początkujących, zainteresowanych wprowadzeniem do swojego 

życia naturalnych sposobów wsparcia własnej odporności i zdrowia, również 
psychicznego. Książka podzielona jest na konkretne rozdziały, np. na układ po-

karmowy, na skórę, dla kobiet, dla niemowląt i dzieci. Propozycje są różnorodne 
i naprawdę łatwe do wykonania. Polecam zdecydowanie! 

Clinic Way Dermokrem pod oczy redukują-
cy objawy zmęczenia

www.drirenaeris.com
cena: 79 zł

Produkt dla kobiet od około 30 roku życia, 
zwłaszcza dla cery wrażliwej i alergicznej, 

do codziennego stosowania. Jego zada-
niem jest intensywne nawilżenie, przy-

wrócenie elastyczności skóry, redukcja 
objawów zmęczenia i wygładzanie pierw-

szych zmarszczek. Ciekawym składnikiem 
jest aqua calcis, czyli farmakopealna woda 

wapienna, która posiada właściwości 
antyseptyczne i kojące.  

Clinic Way Dermokapsułki rewitalizujące
www.drirenaeris.com

cena: 119 zł

Dermokapsułki witaminowo-rewitalizu-
jące to produkt do szczególnych zadań 

– zaawansowany, lipidowy koncentrat do 
codziennego stosowania na twarz i szyję, 

którego celem jest głębokie nawilżenie, 
regeneracja, intensywne odżywienie, wy-

gładzenie, ujędrnienie, a także działanie 
przeciwstarzeniowe. Wygodna aplikacja 
i przyjemne uczucie po nałożeniu prepa-

ratu, a także widoczne efekty podczas 
stosowania. 

DUETUS żel pod prysznic i szampon 2w1
www.sylveco.pl
cena: 29 zł

Choć sama w domu używam żeli pod prysznic i szamponów 
osobno, produkty 2w1 doskonale przydają się w wakacje, 
pozwalając za zaoszczędzenie miejsca w wypełnionych po 
brzegi walizkach. Duetus zawiera łagodne środki myjące, 
nawilżającą glicerynę, a także zmiękczający i łagodzący 
ekstrakt z malwy. Jest delikatny i ma fizjologiczne pH, dzięki 
czemu bardzo możliwe, że będzie mogła używać go cała ro-
dzina. A do tego bardzo przyjemnie ziołowo pachnie!

OLEIQ Olej z opuncji figowej
www.sylveco.pl
cena: 79 zł

Doskonały olejek do profilaktyki przeciwstarzeniowej! Ma 
działanie nawilżające, regenerujące, antyoksydacyjne, ła-
godzi podrażnienia, wygładza i uelastycznia. Olej z opuncji 
figowej jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, wi-
taminę E oraz fitosterole. Bardzo wygodny w użytkowaniu, 
szybko się wchłania i nie zostawia tłustego filmu. Polecam!

OLEIQ Hydrolat z opuncji figowej
www.sylveco.pl
cena: 31 zł

Do pary z olejem z opuncji figowej kolejny świetny produkt 
– tym razem hydrolat. Również o właściwościach przeciw-
starzeniowych, działa przeciwzmarszczkowo, ujędrnia, 
uelastycznia, regeneruje i pobudza procesy regeneracji na-
skórka. Warto stosować regularnie! 

VIANEK Regenerująca pianka do higieny intymnej
www.sylveco.pl
cena: 26 zł

Jeśli używać płynów do higieny intymnej, to tylko jak naj-
łagodniejszych i najbardziej naturalnych! Pianka Sylveco, 
dzięki zawartości ekstraktów z babki lancetowatej, kory 
dębu oraz owoców żurawiny, regeneruje i łagodzi, a olej z 
żurawiny, alantoina i panthenol nawilżają i przeciwdziała 
podrażnieniom. Zawartość zaś kwasu mlekowego wspiera 
w utrzymaniu naturalnej mikroflory bakteryjnej. 

VIANEK Łagodząca pianka do mycia twarzy
www.sylveco.pl
cena: 24 zł

Delikatna pianka do codziennego stosowania zwłaszcza dla 
skóry wrażliwej, choć nadaje się dla każdego rodzaju cery. 
W jej składzie znajdziecie olej kokosowy i słonecznikowy, 
kwas mlekowy, ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej. Deli-
katnie oczyszcza, łagodzi podrażnienia, nawilża i zmniejsza 
zaczerwienienia. 
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Sukienka TWO WAYS long
https://milkandlove.pl/

cena: 219 zł

Milk&Love w nowej, pięknej, odsłonie. Sukienka TWO WAYS dla kobiet 
w ciąży i dla karmiących piersią, którą możesz nosić na dwa sposoby – 
dekoltem na przód i na plecy, dzięki czemu sukienka, a wraz z nią twoja 
stylizacja, nabiera nowego charakteru. Materiał miękki, przyjemnie 
układający się dzięki użyciu wiskozowej dzianiny, z bardzo ciekawym 
tropikalnym printem dla każdej fanki zieleni. No i oczywiście szyta w 
Polsce. Polecam z całego serca.

A tutaj propozycja dla fanek spodni i spódnic – koszulka ciążowa i do 
karmienia, którą również można nosić na dwa sposoby, w zależności 
od twojego nastroju. Mnie najbardziej przypadła stylizacja z dekoltem 
na plecach, dzięki czemu niby zwykła bluzka nabiera wyjątkowego, 
kobiecego charakteru, nadal pozostając bardzo wygodnym ubraniem 
na każdy dzień. Wysoka jakość bawełny z dodatkiem elastanu zapewni 
długą żywotność bluzeczki, a dyskretnie wszyte, praktycznie niewi-
dzialne zamki sprawią, że będziesz mogła nosić ją również, gdy prze-
staniesz karmić.

Dwustronna bluzka TWO 
WAYS – krótki rękawek
https://milkandlove.pl/

cena: 109 zł
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