
Jak noworodek może zarazić się COVID-19?

W ten sam sposób, co wszyscy.

Główną drogą rozprzestrzeniania się 
COVID-19 jest bezpośredni, pośredni 
lub bliski kontakt z osobami zakażonymi 
lub ich wydzielinami, takimi jak ślina lub 
jej kropelki w wydychanym powietrzu, 
które mogą być wydalane podczas, 
mówienia, kaszlu lub kichania. 1

Te wydychane kropelki (zwane również  

aerozolami) mogą stanowić bezpośrednią  
drogę transmisji, na przykład podczas 
kichania, lub umożliwiać ją poprzez 
dotknięcie skażonej powierzchni takiej 
jak przedmiot, na który ktoś kichnął. 
Dotychczasowe badania dowodzą, 
że te aerozole mogą przetrwać na 
powierzchni takiej jak papier, plastik czy 
stal nierdzewna nawet do 72 godzin. 2

Dane naukowe zebrane do momentu 

powstania tej publikacji potwierdzają, 
że zakażenie COVID-19 występuje 
u niemowląt bardzo rzadko. 
Niemowlęta prawie nigdy nie wykazują 
objawów choroby, a odsetek zakażeń 
nie zmienia się istotnie u dzieci urodzonych  
poprzez poród fizjologiczny, karmionych 
piersią i/lub przez kontakt z matką, 
u której potwierdzono lub podejrzewa 
się COVID-19. 3–7

Mleko matki, karmienie piersią a COVID-19 –  
co mówi współczesna nauka?
Kompleksowy przegląd obecnej wiedzy na podstawie dotychczasowych dowodów klinicznych
Mitoulas LR, Schärer-Hernández NG, Liabat S. Breastfeeding, Human Milk and COVID-19 – what does the evidence say?  
Front Pediatr. 2020; doi: 10.3389/fped.2020.613339.

WHO8 i inne organizacje takie jak UNICEF9, CDC10 i Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists 11 zalecają kontynuowanie karmienia 
noworodków piersią ze względu na niezwykle przekonujące dowody 
kliniczne potwierdzające zalety mleka matki.

„ Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek 
ważne jest karmienie niemowląt 
mlekiem matki”

 Jada Wright Nichol. Magister terapii zajęciowej, konsultantka IBCLC

Czy COVID-19 może być przenoszony przez mleko matki?

Aktualne dane sugerują, że mleko  
matki nie umożliwia transmisji  
COVID-19 na niemowlęta. 12

W przeprowadzonym niedawno badaniu 
nie wykryto wirusa w próbkach mleka 
matki od kobiet zarażonych COVID-1913, 
jednak w niektórych wcześniejszych  
 

badaniach zauważono obecność  
niewielkich fragmentów RNA wirusa 
w mleku matki. 14–20  Mimo to nie znaleziono  
w tych próbkach dowodów na obecność  
kompletnego i/lub aktywnego wirusa,  
co oznacza, że transmisja wirusa na 
niemowlę poprzez mleko matki jest 
bardzo mało prawdopodobna. 

Warto też zaznaczyć, że szczątkowe  
fragmenty wirusowego RNA wykryto  
tylko w niektórych próbkach mleka  
od tej samej matki z dodatnim testem  
na COVID-19. 15, 18, 19 

Badacze podejmują intensywne wysiłki,  
aby zrozumieć, jak RNA COVID-19 może  
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.613339/full


przedostawać się do mleka matki, 
aczkolwiek jednym z prawdopodobnych 
wyjaśnień jest skażenie mleka przez  
wydychane aerozole, które przedostały 
się do niego podczas odciągania próbek.

Kilka badań wykazało, że pasteryzacja 
metodą Holdera rutynowo stosowana 
w bankach mleka kobiecego jest  
w stanie zniszczyć wirusa COVID-19 
wprowadzonego do próbek mleka. 18, 21, 22 

To potwierdza, że pasteryzacja mleka  
matki jest bezpiecznym i możliwym 
rozwiązaniem, szczególnie w czasach 
pandemii COVID-19.

Czy mleko od matki zarażonej COVID-19 może ochronić niemowlę  
przed tą chorobą? 

Oprócz znanych nam potwierdzonych 
korzyści płynących z karmienia piersią23  
przeprowadzone niedawno badanie 
wykazało dodatkowe korzyści 

specyficzne dla COVID-19: w mleku 
matek, które chorowały wcześniej na 
COVID-19, znaleziono przeciwciała 
dezaktywujące wirusa, co wskazuje  

na silną odpowiedź immunologiczną 
mleka matki przeciw wirusowi. 13, 24–26

Do tej pory żadne badanie nie dowiodło, że mleko matki może być  
przyczyną zarażenia niemowlęcia przez matkę.

Obecne badania sugerują, że mleko matek zarażonych COVID-19 
zapewnia aktywną formę ochrony przed wirusem. Tej ochrony nie 
zapewni dziecku żaden preparat do początkowego żywienia niemowląt, 
co podkreśla znaczenie karmienia piersią w obecnych czasach.

NOŚ
maseczkę podczas karmienia 

i odciągania pokarmu

MYJ 
ręce mydłem przed  

i po dotykaniu dziecka

CZYŚĆ 
i dezynfekuj regularnie  

powierzchnie 

Jeśli właśnie zostałaś mamą, a testy potwierdziły u Ciebie COVID-19, wykonuj następujące 3 kroki podczas karmienia piersią: 9
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