
Zagrożenia
wpływające na rozpoczęcie karmienia piersią

Podczas określania zagrożeń laktacji należy wziąć pod uwagę czynniki ryzyka. Trzy z tych czynników ryzyka można określić przed narodzinami 
(wiek, ilość porodów, masa ciała), a czwarty zaraz przed porodem lub w trakcie (cesarskie cięcie). Odpowiednia interwencja kliniczna we 
właściwym czasie może zapewnić matce najlepszą szansę na osiągnięcie jej celów związanych z laktacją.
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4 kroki do ograniczenia zagrożenia w szpitalu

Ta faza następuje po porodzie 
i rozpoczyna zwiększoną 
produkcję pokarmu.

Lactogenesis II
(Aktywacja wydzielania): 

Ta faza występuje podczas 
ciąży i inicjuje zdolność gruczołu 
piersiowego do wydzielania

Lactogenesis I
(Różnicowanie wydzielnicze): 

Jaka opieka zapewniana jest matkom w zależności 
od ich stanu? Które działy są odpowiedzialne za 
zapewnianie edukacji, narzędzi, zasobów i kontaktu?

1. Opis planu działania w związku z karmieniem 
piersią/mlekiem matki dla szpitala

Udokumentować ocenę przedporodową w celu przygotowania 
personelu klinicznego i oddziałów szpitala na początkowe i 
kolejne doświadczenia pacjentki w związku z karmieniem piersią.

2. Wykonanie oceny procesu laktacji 
u pacjentek położniczych

Szpitalne (obsługujące wiele użytkowniczek) laktatory z technologią 
inicjacji laktacji oraz zestawy do laktatorów pomagają pokonać 
opóźnioną laktogenezę w przypadku zastosowania  zaraz 
po urodzeniu. Jeśli realne są opisane powyżej zagrożenia, 
prawdopodobnie te narzędzia będą konieczne do umożliwienia 
matkom rozpoczęcia pomyślnego karmienia piersią.

4. Przygotowanie oddziałów szpitalnych do karmienia 
piersią z użyciem odpowiednich narzędzi

Dodatkowe komplikacje obejmują dyskomfort brodawek sutkowych i podwyższony poziom 
kortyzolu w ciele matki i płodu.

Nadciśnienie**6
Psychologiczny 
stres/ból10

7
Niska częstotliwość 
karmienia piersią w 
okresie poporodowym9

Karmienie przed pełną 
laktacją; opóźnione 
pierwsze karmienie piersią

Należy udostępniać informacje na temat 
faz laktogenezy, opóźnionej laktogenezy II 
i procesu produkcji mleka.

Zasoby i dostęp do seminariów internetowych 
znajdują się na stronie 
http://www.medelabreastfeedingus.com/for-professionals.

3. Edukacja personelu szpitalnego

Dodatkowe komplikacje obejmują operację piersi w przeszłości i hipoplazję gruczołu piersiowego.

38% matek porodów 
to porody pierworódek.

Pierwszy poród:1 Matki rodzące dzieci w wieku 
powyżej 30 roku życia stanowią 
około 44% porodów.

Wiek matki:2

*Występowanie cukrzycy ciążowej (GDM) w Stanach Zjednoczonych może sięgać nawet 9,2%.
**Nadciśnienie jest najczęstszym problemem medycznym podczas ciąży, który komplikuje przebieg około 10% ciąż.

3 Odsetek cesarskich cięć w Stanach 
Zjednoczonych wynosi 33%. 
Niemal połowa jest nieplanowana.

Nieplanowane 
cesarskie cięcie:4

2

23,4% kobiet cierpi na otyłość 
przed zajściem w ciążę.

Otyłość matek:

44%

Cukrzyca*5
Stresujący poród8

Te warunki mogą również wpływać na opóźnienie w rozpoczęciu produkcji pokarmu:

Częste zagrożenia 
podczas ciąży 

Może to wpływać na opóźnienie 
w produkcji mleka po porodzie

opóźnienia prawidłowych interwencji dotyczących 

wczesnych problemów z karmieniem piersią.

Podejście  wyczekujące  może doprowadzić do
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