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Poradnik dla personelu medycznego:  
Karmienie piersią i odciąganie pokarmu  
w czasie pandemii COVID-19

Nie rozdzielać matki i dziecka

Poinstruować matkę, aby: 

• Często myła ręce wodą z mydłem  
lub używała żelu do rąk na bazie 
alkoholu przed dotknięciem dziecka 

• Regularnie czyściła i dezynfekowała 
powierzchnie, które dotykała

Wspieranie matki w karmieniu piersią

• W przypadku noworodków karmienie 
piersią należy rozpocząć w ciągu 
pierwszej godziny po porodzie i jak 
najszybciej praktykować kontakt 
skóra do skóry 

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

Pomóc matce przy przywróceniu  
laktacji, gdy poczuje się na tyle dobrze, 
aby karmić piersią

Kontynuować stosowanie  
alternatywnych metod  
karmienia dziecka

Podać  
odciągnięty 
pokarm dziecku

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Powrócić do 
bezpośredniego 
karmienia  
piersią, gdy 
matka będzie 
czuła się dobrze

Karmić dziecko mlekiem od dawczyni, 
aż matka wyzdrowieje

Karmić dziecko mieszanką  
mleczną, aż matka wyzdrowieje

Czy matka chce karmić piersią  
po wyzdrowieniu?

Opracowano na podstawie drzewa decyzyjnego WHO dotyczącego karmienia piersią w kontekście pandemii COVID-19 (WHO. Frequently asked questions: Breastfeeding and COVID-19.  
For health care workers; 12 maja 2020 r. Dostępne na stronie: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719)

Czy u matki potwierdzono 
lub podejrzewa się chorobę 

COVID-19?

Czy matka czuje się na tyle  
dobrze, aby karmić piersią?

Czy matka jest  
w stanie odciągać  

pokarm (z pomocą)?

Czy mleko matki  
jest dostępne w banku 
mleka (od dawczyń)?

TAK

NIE

NIE

NIE

Matka musi nosić maseczkę  
medyczną podczas karmienia

•   Jeśli maseczka medyczna jest 
niedostępna, należy poinstruować 
matkę, aby kichała lub kaszlała 
w chusteczkę, którą należy  
natychmiast wyrzucić, oraz  
aby regularnie myła ręce

•   Należy umyć okolice klatki  
piersiowej matki, jeśli kaszlała.  
Nie ma konieczności mycia piersi 
przed każdym karmieniem
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Czy karmienie piersią i przebywanie 
razem matek i niemowląt podczas 
COVID-19 jest bezpieczne?

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

Czy dostarczanie mleka dziecku  
na OIOM dla noworodków jest  
bezpieczne, jeśli matka miała  
kontakt z COVID-19?

Jeśli u matki potwierdzono lub  
podejrzewa się chorobę COVID-19,  
czy wówczas mieszanka mleczna  
jest bezpieczniejsza dla niemowląt?

Wskazówki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa matce i dziecku 
podczas pandemii COVID-19 3

• Kontynuować karmienie piersią przy jednoczesnej dbałości o higienę. 
Głównym ryzykiem zarażenia się wirusa przez niemowlę jest bliski kontakt 
z matką lub innym zakażonym członkiem rodziny. Jeśli ktokolwiek  
z domowników jest chory, przedstawić matce zasadę 3 kroków. 

• Poinformować matkę, aby kontynuowała karmienie piersią, jeśli zachoruje. 

• Jeśli choroba uniemożliwia matce karmienie piersią, karmić niemowlę  
odciągniętym mlekiem z kubeczka lub butelki i zasięgnąć porady lekarza.  

• Zachować szczególną ostrożność podczas karmienia mieszanką mleczną. 
W przypadku gdy matka nie może karmić piersią lub jeśli zdecydowała,  
że nie będzie karmić piersią, należy zwrócić szczególną uwagę, aby niemowlę 
było karmione zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu mieszanki 
mlecznej. Należy szczególnie zadbać o to, aby dokładnie myć butelki,  
smoczki i inne używane akcesoria. Stosować zasadę 3 kroków.

Mleko matki jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i chroni je przed chorobami: 4

• Dowody w przeważającej mierze przemawiają za karmieniem piersią. Kontakt skóra do skóry i wczesne rozpoczęcie 
karmienia wyłącznie piersią pomaga dzieciom dobrze się rozwijać i nie ma powodu, aby przerywać te praktyki 
w obliczu pandemii wirusa.  

• Na chwilę obecną nie wyryto żadnego przypadku przeniesienia aktywnego wirusa, który mógłby spowodować 
infekcję poprzez karmienie piersią i podawanie mleka matki.  

• Przerwanie karmienia piersią może doprowadzić do zmniejszenia laktacji, odmowy ssania piersi przez niemowlę 
i ograniczenia ochronnych czynników odpornościowych zawartych w mleku matki. 

Zasada 3 kroków: 3

• NOSIĆ maseczkę  
podczas karmienia 

• MYĆ ręce mydłem przed 
i po dotknięciu dziecka 

• WYCIERAĆ  
i dezynfe kować  
powierzchnie regularnie

Liczne korzyści płynące z karmienia piersią w znacznym stopniu przewyższają potencjalne  
ryzyko transmisji wirusa i choroby COVID-19. 1

Poradnik dla personelu medycznego:  
Karmienie piersią i odciąganie pokarmu  
w czasie pandemii COVID-19

Źródła: 1 WHO. Frequently asked questions: Breastfeeding and COVID-19. For health care workers; 12 May 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719  
2 Meier PP, Patel AL. Is it safe to provide milk for my NICU baby if I have or have been exposed to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)?: FLRF; 2020 [cited 2020 Jul 24]. Available from:  
https://www.larsson-rosenquist.org/media/1353/2003_nicu_babies_covid19.pdf 3 UNICEF. Breastfeeding during the COVID-19 pandemic; 2020 [cited 2020 Jul 21]. Available from:  
https://www.unicef.org/eap/breastfeeding-during-covid-19 4 UNICEF. Breastfeeding safely during the COVID-19 pandemic; 28 May 2020. Available from: https://www.unicef.org/ 
coronavirus/breastfeeding-safely-during-covid-19-pandemic ©
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