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PROLAKTYNA 2017 odbyła się 2 kwietnia 2017 r. w 
Centrum Konferencyjnym IBIB PAN  

przy ul. Księcia Trojdena 4 

PROLAKTYNA 2017 

Konferencja zgromadziła ponad 200 uczestników. Wśród uczestników byli doradcy laktacyjni, 
międzynarodowi konsultanci laktacyjni, lekarze pediatrzy, dietetycy, promotorzy karmienia 
piersią, doule, położne, pielęgniarki, przedstawiciele organizacji pozarządowych, politycy, 

blogerzy i dziennikarze.  
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PROLAKTYNA 2017 
Rozdałyśmy ponad 250 plakatów edukacyjnych 

Fundacji Promocji Karmienia Piersią i ponad 3000 
ulotek Fundacji Promocji Karmienia Piersią 



Wykłady poprowadzili: 
dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki 

Rola pediatry w promocji  karmienia piersią 
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Najważniejsze wnioski z prelekcji: 
 

Karmienie naturalne to jeden z najważniejszych elementów 
profilaktyki zdrowotnej i dotyczy to wszystkich członków 
populacji.  
W Polsce występuje wiele przeszkód dla rozpoczynania i 
kontynuowania karmienia 
Rola pediatrów w szpitalu zawiera się w tzw. 10 krokach do 
udanego karmienia piersią m.in.: edukacji, wsparciu i 
monitorowaniu karmienia piersią, przestrzeganiu 
standardów fizjologii porodu, przestrzeganiu kodeksu 
marketingu produktów zastępujących mleko kobiece. 
Pediatrzy mają też do odegrania rolę w promocji  karmienia 
naturalnego w opiece ambulatoryjnej m.in. Poprzez 
entuzjastyczne promowanie karmienia naturalnego, 
wspieranie i budowanie przyjaznego karmieniu piersią 
otoczenia.  
Istotna jest także praca z rodzicami w kształtowaniu takiego  
stylu życia rodzin, który sprzyja karmieniu piersią. 
 



dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska IBCLC 
Praca doradcy/konsulatanta laktacyjnego a promocja karmienia piersią 
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Najważniejsze wnioski z prelekcji: 
 

Konsultanci i doradcy laktacyjni aktywnie promują 
karmienie piersią w środowisku medycznym i wśród 
rodziców. Stanowią grupę świetnie przygotowanych 
wyedukowanych w temacie karmienia piersią 
przedstawicieli opieki medycznej, która przekazuje 
wiedzę specjalistyczną i bazującą na aktualnej wiedzy 
medycznej. 
Przedstawiona została struktura wsparcia 
laktacyjnego w Polsce i działania środowiska 
Konsultantów i Doradców Laktacyjnych w środowisku 
medycznym.  
Konsultanci i Doradcy Laktacyjni współtworzą bazę 
polskiej wiedzy naukowej na temat karmienia piersią. 
 



Julita Hypki - LLL Leader 
Matka - ekspertka w karmieniu piersią 
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Najważniejsze wnioski z prelekcji: 
 

Matka jest „zaprogramowana” przez naturę na 
opiekę nad swoim dzieckiem. Posiada pełnię 
naturalnych kompetencji i potrzebuje wsparcia 
środowiska zewnętrznego żeby zwiększyć szansę na 
naturalne karmienie swojego dziecka. Matka i 
dziecko potrzebują też, żeby nie przeszkadzać im w 
budowaniu więzi, umożliwić im poród w dobrych 
warunkach i warunki do karmienia piersią. 
Statystyki karmienia piersią w Polsce pokazują, że 
główną przyczyną niekarmienia piersią nie jest brak 
chęci do karmienia tylko rezygnacja z niego z 
różnych powodów – często niezależnych od Matki i 
Dziecka. Niemedyczna opieka laktacyjna oparta na 
liderach grup wsparcia nie tylko ma wpływ na wzrost 
wskaźników karmienia piersią ale też na 
kształtowanie norm społecznych i pozytywnego 
obrazu matki karmiącej piersią. Etap promocji 
karmienia piersią w społeczeństwie jest przed nami i 
wymaga pracy oraz nieustającego wspierania 
matek karmiących. 
 



Cztery prelekcje wygłosił  
doktor Jack Newman: 

 
1. Czego do tej pory nie nauczyli Cię o karmieniu piersią. 

Prezentacja materiałów wideo i dyskusja. 
 

2. Jack Newman: Wpływ praktyk okołoporodowych na 
karmienie piersią.  
 

3. Jack Newman: Kontrowersje w karmieniu piersią: Czy 
krótkie wędzidełko nie przeszkadza w karmieniu 
piersią? 
 

4. Jack Newman: Kontrowersje w karmieniu piersią: Czy 
żółtaczka wymaga dokarmiania lub przerywania 
karmienia piersią? 
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Najważniejsze wnioski: 
Czego do tej pory nie nauczyli Cię o karmieniu piersią. Prezentacja 

materiałów wideo i dyskusja. 
 

Doktor Newman w swojej wieloletniej pracy zgromadził bogaty materiał 
zdjęciowy i fotograficzny przedstawiający zachowanie noworodków, 
niemowląt i małych dzieci przy piersi. Podczas wykładu pokazał i omówił 
liczne nagrania.  
 
Kilka z przedstawionych materiałów video znaleźć można na stronie dr 
Newmana pod adresem: 
 
https://www.breastfeedinginc.ca/vdeoscat/english/  
https://www.youtube.com/user/IBCToronto/videos  
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Wpływ praktyk okołoporodowych na karmienie piersią. 
 

Interwencje medyczne w porodzie mają ogromny wpływ na karmienie piersią. Współcześnie wiele 
interwencji w czasie porodu jest wykonywanych jest rutynowo, nie zawsze w wyniku faktycznych wskazań 

medycznych. Wpływa to na występowanie wielu trudności w karmieniu piersią. Omówiono wpływ 
następujących interwencji: 

 
• Podawanie syntetycznej oksytocyny 
• Indukcja porodu 
• Znieczulenie 
• Kroplówki 
• Nacięcie krocza 
• Cesarskie cięcie 
• Szybkie odcięcie pępowiny 
• Kontakt skóra do skóry – jego brak lub kontakt przez tkaninę 
 
Omówiony został „idealny” poród szpitalny – na podstawie pracy Micheala Odenta, a także rola kilku 
dodatkowych czynników:  
 
• Wsparcie bliskiej osoby w porodzie: w tym wsparcie douli, ciągłości wsparcia 
• Nieumiejętne ważenie dziecka 
• Rola pozycji kobiety w porodzie 
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Kontrowersje w karmieniu piersią: Czy krótkie wędzidełko nie 
przeszkadza w karmieniu piersią? 

 
Kluczowe dla udanego karmienia piersią jest, by dziecko przystawiać do piersi najlepiej jak 

się da! Dzieci z krótkim wędzidełkiem mogą mieć problemy z prawidłowym przystawieniem  się 
do piersi.  

 
Omówione zostały wędzidełka podjęzykowe oczywiste, wędzidełka znajdujące się w tylnej 
części jamy ustnej, pod językiem i łączące wargę z dziąsłami. Wędzidełko nie zawsze będzie 
pojedynczym czynnikiem zaburzającym karmienie ale jako jeden z kilku już może być istotnym 
problemem.  
Dr Newman omówił zabiegi  stosowane w sytuacjach nieprawidłowości wędzidełek Podkreślił 
że nie trzeba stosować znieczulenia przy zabiegach podcinania wędzidełka u niemowląt a 
karmienie piersią bezpośrednio po podcięciu wędzidełka (również tylnego) pozwala uśmierzać 
ból i zapobiega krwawieniu po zabiegu. Mówił o braku dowodów na skuteczność ćwiczeń 
wędzidełka i zdementował jakoby laserowy zabieg był lepszy niż podcięcie nożyczkami.  
Dr Newman omówił dokładnie technikę jaką stosuje w podcinaniu wędzidełek u niemowląt.  
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Kontrowersje w karmieniu piersią: Czy żółtaczka wymaga 
dokarmiania lub przerywania karmienia piersią? 

 
Dr Newman omówił następujące zagadnienia: 
•   Skąd bierze się żółtaczka u noworodków i niemowląt? 
• Czy żółtaczka jest naprawdę dużym zagrożeniem? 
• Czy interwencja coś zmieni? 
• Jaka jest zależność między karmieniem piersią a żółtaczką? 
• Czy powinno się zaprzestać karmienia piersią ze względu na żółtaczkę? 
• Czy powinno się stosować dokarmianie mieszanką? 

 
Przedstawione zostały badania omawiające zagorzenia płynące z wysokiego poziomu 
bilirubiny dla dziecka,. Dr Newman przedstawił problem żółtaczki jako problem pobierania 
pokarmu i nieprawidłowego przystawiania dziecka do piersi. Omówione zostały techniki 
dokarmiania dzieci w przypadku kiedy jest to naprawdę konieczne.  
Dr Newman podkreślił, że  zwykle przyczyny powstawania hiperbilirubinemii rzadko są 
wskazaniem do zakończenia karmienia piersią. 
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Kontakt do dr Newmana: drjacknewman@gmail.com.  
Strona www: www.ibconline.ca zawiera: 

• teksty po angielsku, część po francusku, niektóre także po rosyjsku i 
portugalsku, wszystkie po indonezyjsku 

• filmy z informacyjnymi napisami po angielsku, francusku, hiszpańsku, 
chińsku, rosyjsku, portugalsku, włosku, niemiecku, arabsku, rumuńsku, 
czesku, słowacku, polsku, wietnamsku, holendersku, węgiersku, 
chorwacku, indonezyjsku, grecku i malgasku 

• informacje o instytucie prowadzonym przez dr Newmana, 
programach nauczania i dyplomach 

Facebook: https://www.facebook.com/DrJackNewman/ 
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http://www.ibconline.ca/
https://www.facebook.com/DrJackNewman/
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Dziękujemy organizacjom i instytucjom, które 
objęły patronatem PROLAKTYNĘ 2017 
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Wydarzeniu patronowali i uczestniczyli w nim 
przedstawiciele mediów 
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DZIĘKUJEMY! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dzięki Wam możemy wspierać rodziców i promować 
karmienie piersią w Polsce 
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Serdecznie zapraszamy do udziału w 2018 roku. 
Już wiemy, że odwiedzi nas wyjątkowy gość 

zagraniczny… 
 

Pozostańmy w kontakcie! 
zarzad@fpkp.pl 

 

mailto:zarzad@fpkp.pl

