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PROLAKTYNA 2017  
podsumowanie wykładów 

 
dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki 

Rola pediatry w promocji karmienia piersią 

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 

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. 
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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 – Liderka LLL  

Matka - ekspertka w karmieniu piersią 

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 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. 

dr Jack Newman 

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 

Wpływ praktyk okołoporodowych na karmienie piersią – wykaz materiałów 

źródłowych 
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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 wpsarcie douli, ciągłości wsparcia 

•  Nieumiejętne ważenie dziecka 

•  Rola pozycji kobiety w porodzie 

WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 

Kennell J, Klaus M, et al. Continuous emotional support during labor in a US hospital J Am Med Assoc 

1991;265(17):2197-2201 

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth (Review). 

2013, Issue 7 

http://transform.childbirthconnection.org/reports/listeningtomothers/ 

Enkin M, Keirse M, Renfrew M, Neilson J. A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth 3rd 

edition Oxford University Press 2000 

Chantry CJ, Nommsen-Rivers LA, Peerson JM, et al. Excess weight loss in first-born breastfed newborns 

relates to maternal intrapartum fluid balance Pediatrics 2011;127:e171-e179 

Joy Noel-Weiss et al. International Breastfeeding Journal 2011;6:10 

Lieberman E, Lang JM, Frigoletto F jr et al. Epidural analgesia, intrapartum fever and neonatal sepsis 

evaluation Pediatrics 1997;99:415-9 

King KJ, Douglas MJ, Unger W, et al. Anesth Analg 2010;111:1467–75 
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Brimdyr K, Cadwell K, Widström A-M et al. The Association Between Common Labor Drugs and Suckling 

When Skin-to-Skin During the First Hour After Birth. Birth 2015;42(4):319-328 

Moisés EC, de Barros Duarte L, de Carvalho Cavalli R, et al. Pharmacokinetics and transplacental 

distribution of fentanyl in epidural anesthesia for normal pregnant women. Eur J Clin Pharmacol 

2005;61(7):517–522 

Ransjö-Arvidson AB, Matthiesen AS, Lilja G, et al. Maternal analgesia during labor disturbs newborn 

behavior: Effects on breastfeeding, temperature, and crying. Birth 2001;28(1):5–12 

Wiklund I, Norman M, Uvns-Moberg K, et al. Epidural analgesia: Breast-feeding success and related 

factors. Midwifery 2009;25(2):e31–e38 

Beilin Y, Bodian CA, Weiser J, et al. Effect of labor epidural analgesia with and without fentanyl on infant 

breast-feeding: A prospective, randomized, double-blind study. Anesthesiology 2005;103(6):1211–1217 

Dozier AM, Howard CR, Brownell EA, et al. Labor epidural anesthesia, obstetric factors and breastfeeding 

cessation. Matern Child Health J 2013;17(4):689–698 

Torvaldsen S, Roberts CL, Simpson JM, et al. Intrapartum epidural analgesia and breastfeeding: A 

prospective cohort study. Int Breastfeed J 2006;1:24 

Lieberman E, Davidson K, Lee-Parritz A, Shearer E. Changes in fetal position during labor and their 

association with epidural analgesia Obstet Gynecol 2005;105:974-82 

Lieberman, E. Unintended effects of epidural analgesia during labor: a systematic review Am J Obstet 

Gynecol 2002;186:S31-68 

Jonas W, et al. Effects of Intrapartum Oxytocin Administration and Epidural Analgesia on the 

Concentration of Plasma Oxytocin and Prolactin, in Response to Suckling During the Second Day 

Postpartum Breastfeeding Medicine 2009;4:70-82 

Gu V, Feeley N, Gold I, et al. Intrapartum Synthetic Oxytocin and Its Effects on Maternal Well-Being at 2 

Months Postpartum. Birth 2016;43:28-35 

Hartmann K, Viswanathan M, Palmieri R, Gartlehner G, Thorp J, Lohr KN. Outcomes of routine 

episiotomy: A systematic review J Am Med Assoc 2005;293:2141-8 

Johnson DP, Davis NR, Brown AJ. Risk of cesarean delivery after induction at term in nulliparous women 

with an unfavorable cervix Am J Obstet Gynecol 2003;188:1565-72 

Righard L, Alade MO. Effect of delivery room routines on success of first breastfeeding Lancet 

1990;336:1105-7 
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Declercq E, Cunningham DK, Johnson C, Sakala C. Mothers’ reports of postpartum pain associated with 

vaginal and cesarean deliveries: results of a national survey Birth 2008;35(1):16-24 

Swain JE, Tasgin E, Mayes LC, et al. Maternal brain response to own baby-cry is affected by cesarean 

section delivery Journal of Child Psychology and Psychiatry 2008;49:1042–1052 

Golay et al. Birth 1993;2(2):73-8 

Díaz-Castro, J, Florido, Kajarabille N et al. The Timing of Cord Clamping and Oxidative Stress in Term 

Newborns. Pediatrics 2014;134;257-264.  

Righard L, Alade MO.  Effect of delivery room routines on success of first breast feed Lancet 

1990;336:1105-1107 

Righard L, Alade MO.  Sucking technique and its effect on success of breastfeeding Birth 1992;19:4:185-

93 

Christensson K, Cabrera T, Christensson et al.  Separation distress call in the human neonate in the 

absence of maternal body contact Acta Paediatr 1995;84:468-734 

Michelsson K, Christensson K, Rothgänger H, Winberg J. Crying in separated and non-separated 

newborns: sound spectrographic analysis Acta Paediatr 1996;85:471-55 

Christensson K, Siles C, Moreno L, et al.  Temperature, metabolic adaptation and crying in healthy full 

term newborns cared for skin to skin or in a cot  Acta Paediatr 1992;81:488-936 

Mikiel-Kostyra K, Mazur J, Boltruszko I. Effect of early skin to skin contact after delivery on duration of 

breastfeeding: a prospective cohort study Acta Paediatr 2002;91:1301-67 

Kramer M, Chalmers B, Hodnett ED et al.  Promotion of breastfeeding intervention trial J Am Med Assoc 

2001;85:413-20 

Widström A-M, Lilja G, Aaltomaa-Michalias P, et al. Newborn behaviour to locate the breast when skin-

to-skin: a possible method for enabling early self-regulation. Acta Paediatr 2011;100:79-85 

Varendi H, Porter RH, Winberg J. Does the newborn find the nipple by smell? Lancet 1994;344:989-90 

Varendi H, Porter RH. Breast odour as the only maternal stimulus elicits crawling towards the odour 

source Acta Pædiatrica 2001;90:372-5 

Widström A-M, et al  Gastric suction in healthy newborn infants Acta Paediatr Scand 1987;76:566-72 

Bushnell JWR, Sai F, Mullin JT. Neonatal recognition of the mother’s face Br J Dev Psych 1989;7:3-15 
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Fifer WP, Moon CM. The role of the mother’s voice in the organization of brain function in the newborn 

Acta Pædiatr June 1994;83(s397):86-93 

Christensson K, et al. Separation distress call in the human neonate in the absence of maternal body 

contact Acta Pædiatr 1995;84:468-73 

Christensson K, Cabrera T, Christensson E, Uvnäs-Moberg K, Winberg J. Separation distress call in the 

human neonate in the absence of maternal body contact Acta Pædiatr 1995;84:468-73 

Christensson K, Siles C, Moreno L, et al. Temperature, metabolic adaptation and crying in healthy full-

term newborns cared for skin-to-skin or in a cot Acta Pædiatr 1992;81:488-93 

Bystrova K, Windström A-M, Matthieson A-S, et al. Skin to skin contact may reduce negative 

consequences of “the stress of being born”: a study on temperature in newborn infants subjected to 

different ward routines in St. Petersburg Acta Paediatr 2003;92:320-6 

Bergman NJ, Linley LL, Fawcus SR. Randomized controlled trial of skin-to-skin contact from birth versus 

conventional incubator for physiological stabilization in 1200-2199 gram newborns Acta Paediatr 

2004;93:779-785 

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.  

WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 

Righard L, Alade MO. Sucking technique and its effect on success of breastfeeding Birth 1992;19(4):185-9 

Messner AH, et al. Ankyloglossia: incidence and associated feeding difficulties Arch Otolaryngol Head 

Neck Surg 2000 Jan;126(1):36-9 
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Ballard JL, Auer CE, Khoury JC. Ankyloglossia: Assessment, incidence and effect of frenuloplasty on the 

breastfeeding dyad Pediatrics 2002;110 

Hogan M, Westcott C, Griffiths M. Randomized controlled trial of division of tongue-tie in infants with 

feeding problems J Paediatr Child Health 2005;41:246-50 

Amir LH, James JP, Beatty J. Review of tongue-tie release at a tertiary maternity hospital J Paediatr Child 

Health 2005;41:243-45 

McBride C. Tongue-tie (editorial) J Paediatr Child Health 2005;41:242 

Hall DMB, Renfrew MJ.  Tongue tie Arch Dis Child 2005;90:1211-15 

Dollberg S, Botzer E, Grunis E, Mimouni F. Immediate nipple pain relief after frenotomy in breastfed 

infants with ankyloglossia: a randomized prospective study J Pediatr Surg 2006;41:1598-1600 

Geddes DT, Langton DB, Gollow I, et al.  Frenulotomy for breastfeeding infants with ankyloglossia: effect 

on milk removal and sucking mechanism as imaged by ultrasound Pediatrics 2008;122:e188-e194 

Buryk M, Bloom D, Timothy Shope, Efficacy of Neonatal Release of Ankyloglossia: A Randomized Trial 

Pediatrics 2011;128;280-8 

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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WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 

Newman TB, Maisels MJ. Does hyperbilirubinemia damage the brain of healthy full term babies? Clinics 

in Perinatology 1990;17:331-57 

McDonagh AF Clinics in Perinatology 1990;17:359-69 

Sedlak TW, Snyder SH Bilirubin benefits: Cellular protection by a biliverdin reductase antioxidant cycle 

Pediatrics 2004;113:1776-82 

Hyperbilirubinemia does not influence DNA damage, whereas both conventional and intensive 

phototherapy are associated with DNA damage in term infants with hyperbilirubinemia. Journal of 

Perinatology 2016;36:132–136 

Bertini G, Dani C, Tronchin M, Rubaltelli F. Is breastfeeding really favoring early neonatal jaundice?   

Pediatrs 2001;107(3):e41 

Tan KL. Decreased response to phototherapy for neonatal jaundice in breastfed infants Arch Pediatr 

Adolesc Med 1998;152:1187 

Kemper K, Forsyth B, McCarthy P Jaundice, terminating breastfeeding and the vulnerable child Pediatrics 

1989;84:773-8 

Vandborg PK, Hansen BM, Greisen G, et al. Follow-up of Neonates With Total Serum Bilirubin Levels 

25mg/dL Pediatrics 2012;130;61-66 

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/  

 

 

http://www.ibconline.ca/
https://www.facebook.com/DrJackNewman/

