Jak karmią
polskie mamy?

Raport Multi-Mam:
Standardy karmienia piersią
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Karmienie piersią
natura i zdrowie

Karmienie piersią jest najbardziej naturalnym i najlepszym sposobem
żywienia noworodków i niemowląt. Mleko matki to niezastąpiony ze
względu na swój skład pokarm.

,
Matczyne mleko jest fundamentem odpornosci, rozwoju
,
i poczucia bezpieczenstwa.
Pokarm z piersi to źródło odżywczych składników, które dbają o układ
immunologiczny dziecka oraz wspierają rozwój jego niedojrzałego
jeszcze organizmu. Karmienie piersią jest najbezpieczniejsze dla
dziecka, a przy okazji korzystnie wpływa na zdrowie matki. �Kobiece
mleko produkuje czynniki przeciwinfekcyjne, pobudzające pracę
komórek immunologicznych. To właśnie przeciwciała stawiają czoło
wszelkim bakteriom i wirusom, chroniąc noworodka przed
niebezpiecznymi chorobami.
Mleko z piersi zawiera kwasy tłuszczowe, które stymulują prawidłowy
rozwój układu nerwowego i mózgu, a także mają� istotny wpływ
na wzrok i zdolności poznawcze. Tłuszcze zapewniają lepszą stymulację
procesu wchłaniania pokarmu. Enzymy zawarte w mleku matki są
odpowiedzialne za rozwój przewodu pokarmowego, tak by w przyszłości
był gotowy do trawienia innych pokarmów, odgrywają one istotną rolę
w życiu każdego człowieka. Pełnią m.in. funkcję przeciwzapalną,
działając przeciwbakteryjnie, rozkładają otoczki bakterii.

Współczesna
promocja laktacji

Śmiało można stwierdzić, że wzrasta świadomość polskich kobiet
dotycząca pozytywnych aspektów, jakie niesie karmienie piersią.
Dzieje się to między innymi za sprawą powstałych organizacji i fundacji,
których głównym celem jest promocja naturalnego karmienia wśród
młodych matek oraz działania poprawiające poziom wiedzy w zakresie
laktacji. Większe zainteresowanie problematyką karmienia piersią możemy
zauważyć na internetowych grupach wsparcia. Fora oraz zamknięte grupy
na popularnym serwisie społecznościowym to miejsca, w których kobiety
mogą podzielić się swoimi wrażeniami, zadać nurtujące pytania i otrzymać
odpowiedź od osób, które doświadczyły już podobnej sytuacji.
Znaczącą rolę odgrywają również blogi o tematyce parentingowej, na
łamach których autorki opisują swoje doświadczenia, podkreślając, jak
wartościowe jest wychowywanie w duchu rodzicielstwa bliskości.
Karmienie piersią identyfikowane jest nie tylko z dostarczaniem
drogocennego pokarmu.

.
Podawanie piersi dziecku utozsamia
sie
z tworzeniem uczuciowej wiezi bliskosci, matka-dziecko,
,
. psychologiczna role
podkreslajac wazna
naturalnego karmienia.
Poniższe badanie jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie
karmieniem piersią. W raporcie porównaliśmy standardy w dziedzinie
laktacji z osobistym doświadczeniem kobiet.

O czym
jest raport?

Sprawozdanie „Jak karmią polskie mamy? Raport Multi-Mam: Standardy
karmienia piersią” to próba określenia wzorów i motywacji związanych z
karmieniem piersią. W sprawozdaniu chcieliśmy wyeksponować,
jak ważna w początkowym okresie laktacji jest wcześniej zdobyta wiedza
o naturalnym karmieniu – technice przystawiania dziecka do piersi,
pielęgnacji kobiet w okresie laktacji oraz możliwych problemach
i dyskomforcie.
Każdy rozdział poniższego sprawozdania porusza inną tematykę z zakresu
karmienia piersią. Przygotowując poszczególne sekcje raportu, skupiliśmy
się na przedstawieniu podstawowych informacji dotyczących laktacji.
Treści zostały oparte na ogólnodostępnych dokumentach, artykułach oraz
materiałach. Z kolei badania zostały przeprowadzone na grupie 300 kobiet,
które aktualnie karmią piersią lub niedawno zakończyły okres laktacji.
Pierwszy rozdział „Karmienie piersią – oczekiwania kontra rzeczywistość”
porusza motywacje warunkujące karmienie piersią. Rozdział drugi dotyczy
przygotowań do laktacji, opieki okołoporodowej oraz skuteczności spotkań
z doradcą laktacyjnym. Kolejny rozdział „Problemy i dolegliwości związane
z karmieniem piersią” został poświęcony trudnościom, z którymi borykają
się kobiety karmiące naturalnie. W tym rozdziale zwrócono szczególną
uwagę na wypracowanie odpowiedniej techniki karmienia. Ostatni rozdział
to próba sprawdzenia wiedzy i świadomości społeczeństwa dot. karmienia
piersią.

Jak czytać
raport?

Na poszczególnych stronach raportu wyszczególniono treści merytoryczne
oraz wyniki przeprowadzonych badań. Nad każdym wykresem, będącym
graficznym odzwierciedleniem odpowiedzi respondentek, ukazuje się
pytanie, którego dotyczą wyniki. Poniżej diagramów znajdują się podpunkty, oznaczone symbolem
– podsumowujące najciekawsze wyniki.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami sprawozdania „Jak karmią
polskie mamy? Raport Multi-Mam: Standardy karmienia piersią”.

Multi-Mam

Expert care for you and your baby

Podsumowanie
Jak karmia polskie mamy?

Podsumowanie
główne wyniki badań

Dlaczego kobiety decydują się na karmienie piersią?
Najważniejszą motywacją do karmienia piersią jest korzystny wpływ mleka matki
na zdrowie dziecka oraz podnoszenie odporności dziecka. Dla karmiących matek
istotne jest również budowanie więzi z dzieckiem.

Zdobywanie wiedzy o laktacji
Ponad połowa badanych matek poszukiwała informacji na temat karmienia piersią.
Poszukiwane informacje związane były najczęściej ze sposobami łagodzenia bólu
i ułatwienia karmienia piersią. Kobiety poszukujące informacji najczęściej
korzystają ze źródeł w internecie, takich jak portale i serwisy parentingowe.

Dyskomfort w laktacji
Problemy związane z karmieniem miała co trzecia matka. Zazwyczaj występowały
one na początku karmienia.
Większość badanych (prawie 60%) odczuwała ból brodawek podczas karmienia.
Najczęściej występował on w pierwszym tygodniu karmienia.
Najczęściej podawanymi dolegliwościami odczuwanymi podczas karmienia były:
37% bolesne i spękane sutki,
25% ogólna bolesność piersi i dyskomfort podczas karmienia,
18% przesuszone sutki,
17% zapalenie piersi,
10% wrażliwa skóra piersi.

Jak długo kobiety planują karmić piersią?
Opieka karmiącej kobiety

Kobiety zwykle planują karmienie piersią na rok lub dłużej od narodzin dziecka.
Zaledwie co piąta przyszła matka nosi się z zamiarem zakończenia karmienia po
pół roku lub wcześniej. Z badań wynika, że kobiety przy kolejnym dziecku z reguły
planują dłuższe karmienie niż przy pierwszym dziecku.

Badane matki zwykle były instruowane w szpitalu lub przychodni, w jaki sposób
karmić dziecko. 23% badanych nie otrzymało takich rad lub ich nie pamięta.

Ile wynosi rzeczywisty czas karmienia piersią?

Jedna trzecia badanych spotkała się z doradcą laktacyjnym. Na spotkanie
nie miały większego wpływu problemy z karmieniem. Z porad doradcy
laktacyjnego korzystają częściej kobiety z większych miast (powyżej 50 tysięcy).

W praktyce kobiety karmią nieco krócej niż planowały. 43% kobiet karmiło swoje
pierwsze dziecko rok lub dłużej. W przypadku drugiego dziecka wartość ta podnosi
się już do 48%, natomiast przy trzecim osiąga poziom 49%.

Karmienie piersią
,,
Oczekiwania kontra rzeczywistosc

Planowany czas
karmienia piersią

Jak długo karmić piersią?
Nie ma żadnych odgórnych ograniczeń dotyczących czasu naturalnego
karmienia. Jednak istnieją zalecenia, które określają minimalny
czas jego trwania.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
zaleca wyłączne karmienie piersią przez
okres pierwszych 6 miesięcy życia
dziecka.

Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP)
zaleca wyłączne karmienie piersią przez
około 6 miesięcy, a po wprowadzeniu
żywności, jego kontynuowanie do
1 roku lub dłużej.

Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN)
zaleca wyłączne lub pełne karmienie piersią przez
około 6 miesięcy oraz jego kontynuację tak długo, jak
jest to możliwe i pożądane przez matkę lub dziecko.

Nasze pytanie: Jak długo planowałaś karmić piersią?
do 6 miesiąca
do 9 miesiąca

19%
3%
48%

do 1 roku
pow. 1 roku
tak długo jak to możliwe
nie planowałam

7%
16%
7%

Z przeprowadzonych badań wynika, że największa grupa przyszłych matek ma
w planach zakończenie karmienia piersią w perspektywie roku od narodzin dziecka.
16% kobiet wychodzi z założenia, że zamierza karmić dziecko tak długo, jak będzie
to możliwe.

Rzeczywisty czas
karmienia piersią
Karmienie piersią to najbardziej naturalny sposób odżywiania – zdrowy,
wygodny i przyjazny dla mamy i dziecka.
Żaden inny pokarm nie przynosi tylu cennych wartości,
co pokarm kobiecy.

Nasze pytanie: Jak długo po porodzie karmiłaś piersią?
43%
pierwsze dziecko (N=296*)

5% 11%

27%

14%

14%

29%

1%

37%
drugie dziecko (N=216*)

6% 6%

25%

13%

16%

32%

1%

27%
32%

2%
1%

34%
trzecie dziecko (N=41*)

2% 12%

20%

15%

22%

krócej niż mies.

do 1-2 mies.

do 6 mies.

do roku

dłużej

nie karmiłam

Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje karmienia piersią: wyłączne,
pełne i częściowe. Każdy rodzaj i czas karmienia piersią przynosi cenne
wartości. Nawet częściowe lub krótsze, niż zalecane 6 miesięcy, karmienie
piersią niesie wiele korzyści, zarówno dla zdrowia dziecka, jak i matki.

do 9 mies.

W przypadku pierwszego dziecka 43% kobiet zakończyło karmienie piersią po pół roku
lub wcześniej.

Wyłączne

Pełne

Częściowe

Niespełna 30% matek karmi piersią swoje pierwsze dziecko dłużej niż rok.

pokarm z piersi jest jedynym

oznacza wyłączne

pozwala na dokarmianie

pożywieniem i płynem, które

i przeważające karmienie

dziecka mieszanką.

otrzymuje dziecko.

piersią, uznaje podawanie

Co trzecia kobieta karmiąca drugie dziecko deklaruje okres karmienia przekraczający rok.

wody oraz płynów na bazie
* Procentowanie do grupy kobiet, które zakończyły już karmienie

wody.

Dlaczego warto
karmić piersią?

Kobiecy pokarm ma unikalne właściwości – zawiera wszystko to, co jest
potrzebne, aby dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie
życia. Skład mleka kobiecego dostosowuje się do potrzeb rosnącego
malucha.
Badania potwierdzają korzystny wpływ karmienia piersią również dla
matki. Naturalne karmienie zapewnia kobiecie większą ochronę przed
dolegliwościami zdrowotnymi oraz pozwala na szybszy powrót
do figury sprzed ciąży.

Podstawowe korzyści

Dla dziecka

Dla kobiety

Wzmocnienie m.in. układu
immunologicznego i sercowo-naczyniowego.

Szybsze obkurczanie macicy
i zmniejszenie ryzyka krwawienia
poporodowego.

Rzadsze występowanie lub
łagodniejszy przebieg dolegliwości
związanych z zakażeniem
przewodu pokarmowego, układu
oddechowego, moczowego.

Zmniejszenie ryzyka zachorowań
na raka piersi i raka jajników.

Zmniejszenie ryzyka: zespołu
nagłego zgonu niemowląt,
pojawienia się nadwagi, chorób
alergicznych, atopowego zapalenia
skóry, zachorowania na astmę,
cukrzycę, białaczkę.

Spadek zagrożenia wystąpienia
anemii spowodowanego
niedoborem żelaza.
Wsparcie organizmu w utracie
nagromadzonych w czasie ciąży
kilogramów.
Mniejsze ryzyko zachorowania
w starszym wieku na: nadciśnienie,
niedokrwienie serca, cukrzycę,
hiperlipidemię, reumatoidalne
zapalenie stawów, osteoporozę.

Karmienie piersią jest jednym z czynników budujących oraz
wzmacniających więź matki i dziecka.

Najważniejszą
motywacją do karmienia piersią
jest korzystny wpływ na zdrowie
dziecka oraz wzmacnianie jego
odporności.

Dla kobiet równie istotne
jest budowanie więzi
z dzieckiem.

Jak się okazuje,
karmienie piersią jest
kojarzone również z
komfortem.

Nasze pytanie: Jakie według Ciebie są najważniejsze powody,
aby karmić piersią?*

korzystny wpływ na zdrowie
dziecka

87%

budowanie/podnoszenie
odporności dziecka

86%
83%

budowanie więzi z dzieckiem
66%

wygoda
50%

aspekt ekonomiczny
szybszy powrót matki do
figury sprzed ciąży

* Pytanie wielokrotnego wyboru

38%

W pierwszych tygodniach po urodzeniu
dziecka ilość pokarmu może się wahać
i każdego dnia być inna.
Standardy opieki okołoporodowej podkreślają konieczność przystawiania
noworodka do piersi nawet kilkanaście razy na dobę – utrzymując
minimum 15 minut przy każdej piersi.
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Taki proces wzbudza produkcję mleka. Częste i prawidłowe
przystawianie dziecka pobudza hormony, a odruchy ssania stymulują
laktację, wszystko to przekłada się na zwiększenie ilości pokarmu.

Produkcja mleka
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Stabilizacja
laktacji

Nasze pytanie: Czy odczułaś stabilizację laktacji?

nie ustabilizowała się

6%

ustabilizowała się

51%
43%

nie było problemów
ze stabilizacją

W jakim czasie doszło do stabilizacji?*
1 tydzień

22%
21%

2 tygodnie

3,8

tygodnia

17%

3 tygodnie

18%

4 tygodnie

19%

dłużej
nie pamięta

średnia

3%

43% badanych kobiet nie odnotowała procesu stabilizacji laktacji, twierdząc, że nie
miała z nią problemu.
Kobietom, które miały więcej niż jedno dziecko oraz rodzącym między 30. a 40. rokiem
życia, łatwiej było określić czas stabilizacji laktacji.
22% kobiet zaobserwowała stabilizację laktacji po pierwszym tygodniu karmienia.
Średni czas stabilizacji laktacji wyniósł 3,8 tygodnia.
* Pytanie dot. 51% kobiet, u których doszło do stabilizacji.

Powody decyzji
o zakończeniu karmienia piersią

Decyzja o zakończeniu karmienia
wynika z wielu powodów.
Ponad połowa badanych uważa, że decyzja o zakończeniu karmienia
piersią została podjęta we właściwym czasie. Jednocześnie kobiety
twierdzą, że nie zdecydowałyby się na dłuższe karmienie piersią.

Nasze pytanie: Z jakich powodów przestałaś karmić piersią?*
19%

brak pokarmu
decyzja własna
(brak obiektywnych powodów)

18%

powrót do aktywności
zawodowej

17%
15%

dziecko odmówiło piersi
uważam, że dziecko się
nie najadało

14%
13%

dziecko było już za duże
powrót do aktywności
zawodowej
inne powody
nadal karmię

5%
10%
13%

U podstawy decyzji o zakończeniu karmienia leżą bardzo zróżnicowane powody.
Żaden z nich nie dominuje w wyraźnym stopniu.
Do najczęściej wskazywanych obiektywnych powodów należy brak pokarmu.
Z reguły respondentki kierowały się subiektywnym przeświadczeniem,
że należy zakończyć karmienie.

* Pytanie wielokrotnego wyboru

Zachęta do
dłuższego karmienia piersią

Co czwarta odpowiedź jest dowodem na to, że wzrost społecznej
akceptacji dla karmienia piersią w miejscach publicznych stałby się
bodźcem do dłuższego karmienia.

Nasze pytanie: Co według Ciebie zachęca do dłuższego karmienia piersią?*
52%

nic, nie chciałam dłużej karmić
większa tolerancja społeczeństwa
dla kobiet karmiących
dostępność produktów wspierających
laktację oraz łagodzących dyskomfort
związany z karmieniem
wiedza o zaletach karmienia piersią
większa pomoc ze strony otoczenia

* Pytanie wielokrotnego wyboru

23%
19%
16%
13%

Przygotowanie do karmienia piersią
,
,
Skad wiedziec, jak karmic piersia?

Opieka
okołoporodowa

Dla zapewnienia poprawy wskaźników karmienia piersią,
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz UNICEF
stworzyły „10 kroków do udanego karmienia piersią”,
które opisują ogólne zalecenia postępowania
skierowane do lekarzy, położnych, pielęgniarek oraz
osób związanych z opieką okołoporodową.

Zasady podkreślają m.in. konieczność informowania wszystkich ciężarnych
kobiet o korzyściach płynących z karmienia piersią i o właściwym postępowaniu podczas naturalnego karmienia.
Przedstawiają obowiązek pomocy kobietom w rozpoczęciu karmienia piersią
w ciągu 2 godzin od porodu oraz poinstruowanie ich, jak należy karmić,
co robić, by utrzymać laktację oraz zachęcać do karmienia „na żądanie”.*

*Źródło: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/dziesieckrokow_depmid_201210231103.pdf

Opieka
okołoporodowa

Nasze pytanie: Kiedy zainteresowałaś się karmieniem piersią?

w trakcie ciąży

52%
Nasze pytanie: Czy w szpitalu lub przychodni poinstruowano Cię, w jaki
sposób najlepiej karmić piersią?
przed ciążą

35%

po porodzie

2%

77%

11%
nie wiem

Karmienie piersią wzbudza ciekawość jeszcze przed zajściem w ciążę. Co trzecia
kobieta potwierdza chęć pogłębiania wiedzy o naturalnym karmieniu. Znacznie
częściej deklarację taką składają kobiety posiadające więcej niż jedno dziecko oraz
czerpiące doświadczenia z wcześniejszej ciąży.

tak
nie

23%

23% matek nie zostało wystarczająco
poinstruowanych, jak należy karmić
dziecko.

Dla 11% kobiet karmienie piersią stało się istotne dopiero po porodzie.

Czy można przygotować
się do karmienia piersią?

Nasze pytanie: Gdzie poszukiwałaś informacji dot. karmienia piersią?*
portale, serwisy parentingowe

76%

książki, publikacje medyczne

55%

blogi parentingowe

35%

położna

35%

kobiety w tej samej sytuacji
(znajome będące w ciąży)

32%

mama, babcia - starsze
pokolenie

22%

szkoły rodzenia
inne źródła

20%
7%

Z reguły w poszukiwaniu informacji odwiedzano portale i serwisy paretingowe oraz
sięgano do książek i publikacji medycznych. Rzadko korzystano z pomocy szkół
rodzenia lub rad kobiet należących do starszego pokolenia.
* Pytanie wielokrotnego wyboru

Nasze pytanie: Jak oceniasz wiedzę przekazaną przez ginekologa, położną
i w szkole rodzenia na temat karmienia piersią?

niewystarczająca

wystarczająca

55%

39%

trudno powiedzieć

6%

Ponad połowa badanych – 55% poszukiwała informacji
na temat karmienia piersią związanych ze sposobami na
łagodzenie bólu i ułatwienie karmienia.

39% badanych matek odczuwa deficyt wiedzy dot. karmienia piersią, uważając, że nie
otrzymały wyczerpujących informacji na temat karmienia piersią.
Połowa kobiet uważa, że wiedza, którą otrzymały przed rozpoczęciem karmienia lub na
jego początku była wystarczająca.

Spotkanie z
doradcą laktacyjnym

Pojawienie się dolegliwości związanych
z karmieniem piersią jest naturalne,
jednak rzadko kobiety są przygotowane
na ewentualne problemy.
Jednym z celów promocji naturalnego karmienia jest edukacja kobiet
w okresie przedporodowym. Młode matki powinny być świadome korzyści
płynących z karmienia piersią, ale również posiadać wiedzę na temat
właściwego postępowania w laktacji. Spotkanie z doradcą laktacyjnym
jest jednym z najlepszych rozwiązań, które może pomóc kobiecie
w przezwyciężeniu pierwszych trudnych chwil macierzyństwa.

Nasze pytanie: Czy spotkałaś się z doradcą laktacyjnym?

65%
nie
tak

35%

Kiedy warto udać się
do doradcy laktacyjnego?

Najczęstsze problemy, z którymi borykają się kobiety
w okresie laktacji:
znalezienie wygodnej dla kobiety i dziecka pozycji do karmienia
technika karmienia – przystawianie noworodka, chwytanie piersi i
ssanie
określenie czasu trwania karmienia

Nasze pytanie: Czy spotkanie z doradcą laktacyjnym było pomocne?

nadwrażliwość, bolesność i poranienie brodawek
obrzęk piersi i zastój pokarmu
nawał pokarmu

tak

80%

zapalenie piersi
poczucie małej ilości pokarmu
problemy z przybieraniem na wadze przez dziecko

nie

20%

zakończenie karmienia
dieta karmiącej kobiety
Większość karmiących kobiet, które zdecydowały się spotkać z doradcą, ocenia
wizytę jako pomocną. Nieco częściej pozytywne oceny pojawiły się u mam z jednym
dzieckiem, matek dzieci powyżej roku oraz rodzących między 20. a 30. rokiem życia.

Problemy i dolegliwości
zwiazane z karmieniem piersia

Problemy z

Wyniki badań
Nasze pytanie: Czy miałaś/masz problemy związane z karmieniem piersią?

karmieniem piersią
67%

nie

tak

33%

Nasze pytanie: Na jakim etapie karmienia pojawiły się problemy/dolegliwości
z karmieniem piersią?

na początku, po porodzie
po miesiącu
po 3 miesiącach
po 6 miesiącach

82%
11%
5%
2%

Aż co trzecia kobieta przyznała, że miała lub ma problemy związane
z karmieniem piersią.
Częściej problemy związanie z karmieniem piersią dotykały matki
z jednym dzieckiem.
82% kobiet, które zadeklarowały problemy związanie z laktacją, odczuwało
dolegliwości i dyskomfort w pierwszych tygodniach po porodzie.

Problemy z
karmieniem piersią

Podczas badania przedstawiliśmy konkretne dolegliwości, które dotykają
karmiące kobiety. Jak się okazało prawie 60% kobiet odczuwało
przynajmniej jeden z przedstawionych problemów.

Nasze pytanie: Jakie dolegliwości związane z karmieniem piersią
odczuwałaś?*

0%

20%

40%

bolesne i spękane sutki

37%

ogólna bolesność piersi i dyskomfort
podczas karmienia

25%
18%

przesuszone i wrażliwe sutki

17%

zapalenie piersi
wrażliwa skóra piersi

60%

10%

Bolesne i spękane brodawki to najczęstszy problem karmiących kobiet.
Problemy z karmieniem piersią częściej występowały u mam z jednym dzieckiem
i rodzących między 20. a 30. rokiem życia.
Jedna czwarta mam skarżyła się na ogólną bolesność i dyskomfort piersi podczas
karmienia.
Prawie co piątą kobietę dotknęła nadwrażliwość i przesuszenie brodawek oraz
zapalenie piersi.

* Pytanie wielokrotnego wyboru

Ból brodawek

W trakcie karmienia brodawki sutkowe często ulegają
podrażnieniom, przez co stają się jeszcze bardziej
wrażliwe na ssanie noworodka.
Respondentki bezpośrednio zapytano o czas trwania
uczucia dyskomfortu i bólu brodawek: łącznie 60%
kobiet odczuwało ból podczas karmienia piersią.

Nasze pytanie: Jak długo trwał ból brodawek spowodowany karmieniem
piersią?
67%

1 – 2 tygodnie
3 – 4 tygodnie
dłużej niż 4 tygodnie

25%
8%

Ból brodawek utrzymywał się najczęściej do 2 tygodni.

Po kilku/kilkunastu pierwszych dniach karmienia piersi
przyzwyczajają się do nowej roli, a dzięki temu ból jest
już mniej odczuwalny.
Mimo to nieprawidłowa pielęgnacja uszkodzonych
brodawek może doprowadzić do trudności w opróżnianiu
piersi, m.in. zastoju lub ich zapalenia. Problemy z
brodawkami często są powodem przedwczesnej
rezygnacji z naturalnego karmienia.

Ból brodawek
a technika karmienia

Na technikę karmienia składają się:
Wygodna pozycja do karmienia – stabilna i zapewniająca dziecku łatwy dostęp
do piersi.
Chwytanie piersi – usta dziecka otaczają brodawkę oraz jej otoczkę (ciemniejszą
część piersi), a wargi są wywinięte na zewnątrz.�
Skuteczne ssanie – brodawka jest na granicy podniebienia twardego z miękkim,
język obejmuje pierś od dołu i razem z policzkami wykonują płynne ruchy góra-dół.

W jakiej pozycji karmić piersią?

Poz. spod pachy

Nieprawidłowa technika karmienia jest najczęstszym
powodem podrażnień brodawek i pojawiania się ranek,
obrzęku piersi, zastoju pokarmu, a nawet zapalenia
piersi. Pozycja matki i sposób przystawiania dziecka
są kluczowe, aby karmienie było efektywne
i przebiegało bez zakłóceń dla obu stron.
Wypracowanie własnej, skutecznej techniki karmienia
wymaga czasu. Już od pierwszych chwil należy
poświęcić jej najwięcej uwagi.

Poz. klasyczna - kołyska

Poz. leżąca na boku

Jak prawidłowo przystawić dziecko do piersi?
Prawidłowo

Nieprawidłowo

Karmienie piersią
,
,,
,
a swiadomosc spoleczenstwa

Podczas badania przedstawiliśmy listę pewnych
twierdzeń związanych z karmieniem piersią
i zapytaliśmy, czy są one znane.
Jak się okazuje, badane kobiety w większości spotkały
się przynajmniej z jedną, niesłusznie uznawaną
za prawdę, opinią.

Nasze pytanie: Czy spotkałaś się z następującymi opiniami i radami:
74%

Piwo/bawarka pobudzają laktację
Kobieta nie może karmić piersią, kiedy
gorączkuje, ma grypę lub anginę

52%

Pani mleko jest za chude, za mało
wartościowe, musi Pani przestać karmić

48%

Po 6-ciu miesiącach mleko nie ma wartości
odżywczych

47%

Karmienie piersią musi boleć – będzie Cię
bolało/Karmienie piersią wcale nie jest przyjemne

29%

Rota wirus/grypa żołądkowa jest
przeciwskazaniem do karmienia piersią
Karmienie piersią powoduje, że dziecko jest przejedzone
Żadne z powyższych

25%
10%

Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, którą może wypić
kobieta w ciąży oraz karmiąca piersią.

Alkohol dostaje się do pokarmu kobiety – zwiększa ospałość i osłabienie,
może powodować poważne komplikacje w rozwoju dziecka. Kobieta, która
posiada 1 promil alkoholu we krwi, karmiąc piersią swoje dziecko, przekazuje
mu ok. 0,4 promila alkoholu.*
Dlaczego piwo uznano za antidotum, które pobudza laktację?
Składnikiem piwa, który pobudza prolaktynę do produkcji pokarmu jest słód
jęczmienny. Mimo to zawarty w piwie alkohol zmniejsza produkcję mleka.
Nie odnotowano żadnych dowodów o korzystnym wpływie bawarki
(mieszanki herbaty i mleka) na produkcję pokarmu u kobiety.
Katar, ból gardła, gorączka, grypa oraz rotawirus nie są wskazaniem, aby
rezygnować z karmienia piersią.

5%

„Piwo i bawarka pobudzają laktację!” – to jedno z najczęściej słyszanych zdań.
Aż 74% kobiet zetknęło się z tą opinią.
Aż 52% mam spotkało się z opinią, że nie mogą karmić piersią podczas gorączki,
grypy lub anginy. Natomiast jedna czwarta ze zdaniem, że przeciwskazaniem do
karmienia jest rotawirus/grypa żołądkowa.
O tym, że matka musi przestać karmić, ponieważ mleko jest za chude, za mało
wartościowe słyszało 48% kobiet.
47% kobiet słyszało, że po 6 miesiącach karmienia kobiecy pokarm nie ma wartości.

*Źródło: https://www.hafija.pl/2013/08/karmienie-piersia-i-alkohol.html

Źródła

informacja o badaniu

Badanie zrealizowano przy pomocy techniki CATI
(ang. Computer Assisted Telephone Interview).
Dane były zbierane od 25 stycznia
do 2 lutego 2017 roku.

Głównym celem przeprowadzonego badania była próba
określenia wzorców i motywacji związanych z karmieniem
piersią. Badanie zostało zrealizowane na grupie 300 kobiet,
które są matkami dzieci do 6. roku życia.

Liczba dzieci

Wiek matki

Miejscowość zamieszkania
miasto do
50 tys.

26-30 lat

1 dziecko

23%
22%
4 dzieci

3 dzieci

2%

21%
21-25 lat

60%

16%

2 dzieci

36-40 lat

3%
5%

miasto
50-200 tys.

23%
71%

19%

31-35 lat
miejscowość
poniżej 50 tys.

35%

Żródła informacji:
1) Dokumenty opublikowane na stronie:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka
(dostęp dnia: 1.04.2017).

5) Informacja o wynikach kontroli: Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych,
Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/plik/id,11621,vp,13972.pdf
(dostęp dnia: 15.03.2017).

2) Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci,
http://www.kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/karmienie_piersia.pdf,
(dostęp dnia: 13.03.2017).

6) Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, Karmienie piersią,
http://www.laktacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=7
(dostęp dnia: 10.03.2017).

3) Karmienie piersią – stanowisko Komitetu Żywienia ESPGHAN,
http://kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/espghan.pdf
(dostęp dnia: 13.03.2017).

7) Raport o stanie karmienia piersią w Polsce,
http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id
=153&Itemid=51&lang=pl
(dostęp dnia: 13.03.2017).

4) Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci,
http://ptp.edu.pl/files/Standardy_Medyczne_2014_Zalecenia_ywienia_.pdf
(dostęp dnia: 15.03.2017).

miasto pow.
200 tys.

W trosce o karmiące piersią mamy

powstały produkty Multi-Mam

Naturalna i bezpieczna pielęgnacja bolesnych
oraz poranionych brodawek sutkowych
www.multi-mam.pl

facebook.com/MultiMamPolska

Dowiedz się więcej

