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TAK 8

Często zadawane pytania matek: 
Karmienie piersią i odciąganie pokarmu  
w czasie pandemii COVID-19

Czy bezpieczne jest karmienie 
piersią, jeśli potwierdzono lub 
podejrzewa się u mnie chorobę 
COVID-19?

TAK 7

15,0,0,50. Import at 100% for 1.5pt weight ON 
FACTSHEETS X 5 ONLY

TAK 4

TAK 8

TAK 8

NIE 8

Wspieranie karmienia piersią. 8

Po porodzie i podczas pobytu w szpitalu
 
• Zainicjowanie karmienia piersią w ciągu 

pierwszej godziny od porodu 

• Jak najszybszy kontakt skóra do skóry 

• Dalsze stosowanie się do wytycznych  
dotyczących czyszczenia sprzętu do  
odciągania pokarmu

W przypadku niemowląt i mniejszych dzieci 
kontynuować karmienie piersią i wprowadzić 
bezpieczne i zdrowe posiłki uzupełniające 
w 6 miesiącu życia 8

Matki i dzieci nie mogą być rozdzielone  
z powodu potwierdzenia/podejrzewania 
choroby COVID-19 9

Czy bezpieczne jest podawanie 
odciągniętego mleka, jeśli  
potwierdzono lub podejrzewa 
się u mnie chorobę COVID-19?

Czy bezpieczniejsze jest podawanie 
mieszanki mlecznej, jeśli potwier-
dzono lub podejrzewa się u mnie 
chorobę COVID-19?

Czy bezpieczne jest dalsze prakty-
kowanie kontaktu skóra do skóry, 
jeśli potwierdzono lub podejrzewa 
się u mnie chorobę COVID-19?

Czy jest bezpieczne podanie mojemu 
dziecku na OIOM-ie dla noworodków  
pasteryzowanego mleka od dawczyń 
z banku mleka kobiecego?

Czy bezpieczne jest podanie odcią-
gniętego mleka mojemu choremu 
lub przedwcześnie urodzonemu 
dziecku na OIOM dla noworodków, 
jeśli potwierdzono lub podejrzewa 
się u mnie chorobę COVID-19?

Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje 
i dziecka podczas pandemii COVID-19

Zasada 3 kroków: 1

• NOSIĆ maseczkę podczas karmienia 

• MYĆ ręce mydłem przed i po dotknięciu  
dziecka 

• WYCIERAĆ i dezynfekować regularnie  
powierzchnie

Mleko matki jest najlepszym źródłem pokarmu dla dziecka i chroni je przed chorobami. 1,2 Mleko matki zarażonej  
wirusem SARS-CoV-2 nie zawiera aktywnych cząstek koronawirusa 3,4, posiada natomiast chroniące przed nim  
przeciwciała. 5,6 Korzyści płynące z karmienia piersią przeważają nad potencjalnym ryzykiem związanym z zakażeniem 
COVID-19. 1,2,7,8 

Źródła: 1 UNICEF; 2020 [cited 2020 Jul 21]. Available from: https://www.unicef.org/eap/breastfeeding-during-covid-19. 2 UNICEF; 2020. Available from: https://www.unicef.org/ 
coro navirus/breastfeeding-safely-during-covid-19-pandemic. 3 Groß R et al. Lancet. 2020; 395(10239):1757–1758. 4 Chambers CD et al. medRxiv. 2020:doi: 10.1101/2020.06.12.20127944.  
5 Fox A et al. medRxiv. 2020:doi: 10.1101/2020.05.04.20089995. 6 Dong E et al. Lancet Infect Dis. 2020; 20(5):533–534. 7 Meier PP, Patel AL: FLRF; 2020 [cited 2020 Jul 24]. Available from: 
https://www.larsson-rosenquist.org/media/1353/2003_nicu_babies_covid19.pdf. 8 WHO; 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719. 9 Stuebe A. Breastfeed Med. 
2020; 15(5):351–352.
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W jaki sposób zwiększyć laktację, jeśli moje dziecko nie mieści się w wyżej wymienionych normach?

Jak często należy karmić dziecko 
w pierwszych czterech tygodniach 
życia; co jest normą?

Może się wydawać, że dziecko jest zawsze głodne, ale noworodki mogą 
przyjmować pokarm od 10 do 12 razy na dobę – w ten sposób natura  
stymuluje piersi do produkcji odpowiednich ilości mleka. 7,8 Jeśli Twoje  
dziecko rośnie i zużywa oczekiwaną liczbę pieluszek, prawdopodobnie 
wszystko jest w porządku. 

WAŻNE: Częste karmienie i okresy, gdy niemowlę jest niespokojne, są czymś normalnym, ale jeśli Twoje dziecko nieustannie 
przyjmuje pokarm i wciąż domaga się więcej, warto udać się na konsultację. 

• Zwrócić się po pomoc do profesjonalnego doradcy laktacyjnego, aby sprawdzić, w jaki sposób dziecko chwyta pierś 
podczas karmienia i aby zbadać dziecko pod kątem budowy wędzidełka podjęzykowego

• Nałożyć niewielką ilość mleka na brodawki sutkowe natychmiast po karmieniu
• Po karmieniu posmarować brodawki sutkowe oczyszczoną lanoliną klasy medycznej, na przykład maścią Purelan
• Przedyskutować z doradcą laktacyjnym, czy dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie nakładek na brodawki
• Jeśli nie możesz kontynuować karmienia piersią z powodu gojenia się brodawek sutkowych, upewnij się, że utrzymujesz 

laktację poprzez częste odciąganie pokarmu (minimum osiem razy w ciągu 24 godzin), aż do momentu, kiedy dziecko 
wróci wyłącznie do karmienia piersią 

Po rozpoczęciu karmienia piersią możesz mieć wrażenie, że masz mało pokarmu. Przez pierwsze kilka dni jest normalne, że 
wytwarzasz tylko niewielkie ilości pokarmu. 1–4 Po około trzech dniach po porodzie ilość mleka zacznie gwałtownie wzrastać. 3,4 

Dlatego dzieci zwykle najpierw tracą na wadze, ale zaczynają przybierać, jak tylko zaczną pić więcej mleka. Twoje dziecko 
powinno wrócić do swojej masy urodzeniowej lub ważyć więcej do 14 dnia po urodzeniu i dalej zwiększać masę ciała  
o około 150 g – 250 g na tydzień aż do czasu ukończenia trzeciego – czwartego miesiąca życia. 3,4

Często zadawane pytania matek:  
Przydatne wskazówki, aby poczuć się pewnie,  
karmiąc dziecko piersią

Skąd mam wiedzieć, czy moje dziecko otrzymuje wystarczającą ilość pokarmu?

15,0,0,50. Import at 100% for 1.5pt weight ON 
FACTSHEETS X 5 ONLY

Co zrobić w przypadku bolesnych brodawek sutkowych? 11–13

O tym, że dziecko pije wystarczającą ilość mleka, świadczy jego wypróżnianie. Poniżej podano przybliżoną liczbę mokrych 
lub zabrudzonych pieluszek dziennie: 5,9

Od szóstego tygodnia niemowlęta karmione piersią dalej zużywają dziennie co najmniej pięć pieluszek, które po zdjęciu są ciężkie 
i mokre. Do tego czasu niektóre dzieci oddają mniej stolców na dobę, ale o większej objętości. Wygląd stolca pozostanie niezmienny 
aż do wprowadzenia pokarmów stałych. 5,9 

Dzień 1–2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 – tydzień 6

Mokre pieluszki 
1–2 3+ 4+ ciężkie 5+ ciężkie

Zabrudzone pieluszki
1+ 2+ 2+ 2+

Wygląd stolca
Smółka: czarna i kleista, 

z czasem brązowieje  
i staje się mniej kleista.

Od zielonkawobrązowego  
do brązowożółtego.  

Niekleisty.

Żółty. O ziarnistej strukturze, 
luźny i wodnisty.

Żółty. O ziarnistej strukturze,  
luźny i wodnisty.

Zwiększenie częstotliwości karmienia 
Osiem lub więcej razy na dobę 7–9  

– karmienie może odbywać się  
również nocą.

24 h

Odciąganie pokarmu  
po każdym karmieniu

To tymczasowe rozwiązanie może 
też pomóc zwiększyć laktację. 6,10 

Kontakt skóra do skóry
Nie tylko uspokaja matkę i dziecko, ale 
również zwiększa produkcję hormonu 
pomagającego w przepływie mleka. 10

Sprawdzenie, jak dziecko chwyta pierś
Specjalista może być obecny przy 

karmieniu i w razie potrzeby pomóc 
przystawić dziecko. 10 

Jeśli nie czujesz się dobrze i nie możesz karmić piersią, najlepiej odciągnąć 
pokarm i poprosić kogoś z rodziny, aby podał mleko dziecku. 14,15

Co zrobić, jeśli czuję się zbyt słabo,  
aby karmić piersią w przypadku  
choroby COVID-19?
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