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1. 10 KROKÓW DO UDANEGO KARMIENIA PIERSIĄ 

Aby zapewnić matce i dziecku odpowiednią opiekę oraz podnieść jakość oferowanych usług 
medycznych, w naszym szpitalu realizowany jest program skutecznego wdrożenia praktyk 
sprzyjających karmieniu piersią. 
 
 

Krok 1 
Mamy sformułowane na piśmie zasady postępowania w zakresie karmienia piersią, z którymi 
zapoznany jest cały personel medyczny. 
 
Krok 2 
Szkolimy wszystkich pracowników w umiejętnościach koniecznych do realizacji zasad sprzyjających 
karmieniu piersią. 
 
Krok 3 
Informujemy wszystkie kobiety ciężarne o korzyściach i postępowaniu podczas karmienia piersią. 
 
Krok 4 
Pomagamy matkom w rozpoczęciu karmienia piersią w ciągu dwóch godzin po urodzeniu dziecka. 
 
Krok 5 
Pokazujemy matkom, jak karmić piersią i jak podtrzymywać laktację, nawet gdyby zaszła konieczność 
oddzielenia od dziecka 
 
Krok 6 
Nie dokarmiamy i nie dopajamy noworodków niczym poza pokarmem kobiecym (wyjątek stanowią 
szczególne wskazania medyczne). 
 
Krok 7 
Stosujemy system „rooming in” umożliwiający matce przebywanie w pokoju razem z dzieckiem przez 
całą dobę. 
 
Krok 8 
Zachęcamy i ułatwiamy karmienie piersią na żądanie. 
 
Krok 9 
Nie podajemy smoczka niemowlętom karmionym piersią. 
 
Krok 10 
Angażujemy się w tworzenie i pracę grup kobiet wspierających się w karmieniu piersią i kierujemy 
do nich karmiące matki wypisywane ze szpitala. Oferujemy porady telefoniczne. 
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2. KORZYŚCI Z KARMIENIA PIERSIĄ DLA DZIECKA 

Karmienie piersią zapewnia dziecku optymalny stan zdrowia i sprzyja prawidłowemu rozwojowi. 

 
 Dzieci karmione piersią: 
- rzadziej chorują na choroby infekcyjne, 
- infekcje układu pokarmowego i biegunkę, 
-  infekcje układu moczowego, 
- zapalenie ucha środkowego. 
 
W przyszłości zmniejsza się ryzyko wystąpienia : 
- cukrzycy, 
- otyłości, 
- alergii, 
- białaczki limfatycznej i szpikowej. 
 
Inne długotrwałe skutki karmienia piersią to: 
-  mniejsze stężenie cholesterolu w wieku dorosłym, 
- niższe ciśnienie tętnicze, 
-  mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi, choroby Crohna i astmę. 
 
Korzyści dla mamy to: 
- krótszy okres krwawienia po porodzie, 
- łatwiejszy powrót do figury sprzed ciąży, 
- niższy poziom depresyjności, 
oraz: 
- mniejsze ryzyko zachorowania w przyszłości na raka jajnika, raka piersi, cukrzycę, nadciśnienie   
   tętnicze, choroby układu krążenia i osteoporozę. 

 
3. POCZĄTKI KARMIENIA 
. 
Pierwsza doba  
Jeśli noworodek jest aktywny  zaraz po porodzie może nie być głodnym przez kolejne 6 -12 godzin 
Dziecko może odmówić ssania, jeśli ulewa wodami płodowymi potrzebuje czasu aby przewód 
pokarmowy oczyścił się. Zachęcaj maluszka do ssania ale nie zmuszaj. 
 
Druga doba  
Noworodek nadrabia przespany czas , pamiętaj im większa ilość efektywnych karmień z piersi tym 
większa ilość pokarmu. Dziecko podczas drugiej doby zwykle chce bardzo często ssać możesz, mieć 
wrażenie że  piersi są puste, to normalne odczucie dziecko, które często ssie stymuluje laktacje. Pozwól 
mu na to! 
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4. CO WARTO WIEDZIEĆ O KARMIENIU PIERSIĄ 
. 
Jak często karmić dziecko piersią? 

Karmienie powinno odbywać się według potrzeb dziecka i mamy. Na początku powinno być minimum 
8 karmień, najlepiej 10-12 karmin na dobę, z czego jedno- dwa karmienia w nocy. Przerwy między 
karmieniami nie powinny być dłuższe niż 3 godziny z jedną dłuższą przerwą nie przekraczającą 
4 godziny w nocy. 
. 
Jak rozpoznać że maluszek jest głodny? 

Ssanie rączek, otwieranie buzi, wzmożony ruch oczu, odwracanie główki, szukanie piersi -to tak zwane 
wczesne oznaki głodu, nie warto czekać na późny sygnał jakim jest płacz! 
. 
Karmić z jednej piersi czy z obu? 

Przez pierwsze 2-3 tygodnie karm maluszka z obu piersi podczas jednego karmienia. Karm z każdej 
piersi około 15- 25 minut (minimalny czas ssania to 10 minut). 
. 
Czy można stosować smoczek? 

Podawanie smoczka w pierwszych tygodniach laktacji ogranicza czas ssania piersi, to może skutkować 
zmniejszeniem ilości wytwarzanego pokarmu! 
 

 
5. OCENA SKUTECZNOŚCI KARMIENIA 

Przeanalizowanie poniższych wskaźników pozwala odróżnić sytuację, kiedy matce wydaje się, 
że ma za mało pokarmu od rzeczywistych niedoborów pokarmu. 

Dziecko otrzymuje odpowiednią ilość pokarmu, jeżeli:  
• ssie pierś prawidłowo i efektywnie, odgłos połykania jest słyszalny przynajmniej przez 10-15 minut 
   z jednej piersi,    
• karmień jest 8 – 12 w ciągu doby, z czego przynajmniej 1-2 w nocy,  
• u matki dobrze działa odruch wypływu pokarmu; widać jak rytm ssania staje się miarowy,   
   regularny, z seriami połknięć. Obserwuje się serie składające się z 10-30 zassań, ze słyszalnym    
   regularnie odgłosem połykania ( od 3 doby),  
• dziecko wydaje się zadowolone po karmieniu,  
• mama odczuwa rozluźnienie piersi po karmieniu (jest to wyraźnie odczuwalne w pierwszych  
   tygodniach po porodzie; po 4 tygodniu -po ustabilizowaniu laktacji-  piersi są mniej napięte przed  
   karmieniami, więc rozluźnienie jest mniej odczuwalne.  
• mikcje stwierdza się (wskaźnik obiektywny od 3 doby życia):  
                  ~ 1-2 doba 1-2 mokre pieluchy lub nic ( anuria fizjologiczna),  
                  ~ 3-4 doba 3-5 zmoczonych pieluch,  
                  ~ 5-7 doba 4-6 zmoczonych pieluch,  
                  ~ od 8 doby 6-8 zmoczonych pieluch  
• stolce:  
                  ~ 1-2 doba smółka  
                  ~ 3-4 doba 3-4 stolce przejściowe  
                 .~ od 5 doby 3-4 lub więcej stolców w ciągu doby, stolce są luźne, papkowate, żółte. 
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Od około 6 tygodnia stolce mogą pojawiać się raz na kilka dni (nie rzadziej niż 1/10 dni). 

W badaniu stwierdza się: prawidłowy stan ogólny, nie stwierdza się cech odwodnienia. 

W pierwszych dobach występuje fizjologiczna utrata masy ciała do 10% masy urodzeniowej. 
Najpóźniej po 2 tygodniach noworodek powinien osiągnąć masę urodzeniową. 
 

Uwaga! 
Przyrosty masy ciała w pierwszych tygodniach po porodzie oblicza się uwzględniając najniższą masę 
ciała dziecka np.: masa urodzeniowa 3700g, masa najniższa w 3 dobie 3460g, masa ciała w dniu 
badania w 12 dobie 3820g.   
Średnie dobowe przyrosty masy ciała wynoszą więc: (3820 – 3460) : (12 – 3) = 360 : 9 = 40 (g/dobę). 

Zgodne z nimi są normy wzrostu opracowane przez Ruth Lawrence na podstawie długoletnich 
obserwacji:  
• 26–31 g/dobę w okresie 0–3 mies.  
• 17–18 g/dobę w okresie 3–6 mies.  
• 12–13 g/dobę w okresie 6–9 mies.  
• 9 g/dobę w okresie 9–12 mies. 

 

6. CZY MOJE DZIECKO SIĘ NAJADA? 
Gdy karmisz piersią nie widzisz ile dokładnie mleka  wypija Twoje dziecko. Wskaźniki skutecznego 
karmienia pomogą Ci ocenić czy maluszek się najada. 

Czy karmisz piersią 8-12 razy w ciągu doby? (ilość karmień może być większa. Pamiętaj! Karmisz 
na żądanie- dzieci mogą mieć różne potrzeby) 

Czy karmisz przynajmniej 1-2 razy w ciągu nocy? 

Czy dziecko jest prawidłowo przystawione do piesi, ma w buzi brodawkę i otoczkę, nie odczuwasz bólu? 

Czy słychać odgłos połykania przez minimum 10 minut z każdej piersi? 

Czy obserwujesz serie składające się z 10-30 zassań? (ze słyszalnym odgłosem połykania od 3 doby) 

Czy dziecko oddaje w 1-2 dobie smółkę, w 3-4 dobie 3-4 stolce przejściowe, a od 5 doby 3-4 stolce 
papkowate? 

Czy dziecko moczy w 1-2 dobie 1-2 pieluchy( może w tym czasie nie oddawać moczu) w 3-5 dobie 3-
5 pieluch? 

 

Jeśli 7 razy odpowiedziałaś „tak” to spadek masy ciała Twojego dziecka  nie przekroczył 10%.  
Możesz być pewna, że Twoje dziecko się najada! 
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7. NAWAŁ… CZYLI „KLĘSKA URODZAJU” 

Nawał pokarmowy jest stanem fizjologicznym. Zalecenia ograniczają się do ogólnych zasad 
postępowania w okresie stabilizowania się laktacji: 
 
1. Karm swojego maluszka według potrzeb, wtedy gdy jest głodny i wtedy gdy czujesz, że piersi są   
     przepełnione i wymagają opróżnienia . 
 
2. Jeśli chcesz nakarmić dziecko, a ono jest senne, mało aktywne możesz: 
     - rozwinąć kocyk i zdjąć ciepłe ubranka, 
     - przewinąć wcześniej dziecko, 
     - masować dłonie, stopy, całe ciało, 
     - pobudzać dziecko do aktywnego ssania. 
 
3. Aby ułatwić wypływ mleka z piersi, weź przed karmieniem ciepły prysznic lub zrób ciepły okład 
     na pierś, z której będziesz karmić. To działa ! 
 
4. Możesz też zastosować: zimne okłady na piersi po karmieniach (na ok. 20 minut), które łagodnie 
     zmniejszą produkcję pokarmu (można zastosować okłady żelowe, kostki lodu zawinięte w pieluszkę, 
     zamrożone pampersy). 
 
5. Możesz pić napar z szałwii ( 1-2 saszetki dziennie) – łagodnie zmniejszą laktację. 
 
6. Niewielką ilość pokarmu można upuścić z piersi w dwóch sytuacjach: 
     - jeżeli pierś jest napięta tak, że noworodek ma problem z jej uchwyceniem (wtedy odciągamy 
       odrobinę pokarmu aby zmniejszyć napięcie brodawki), 
     - gdy dziecko nie chce ssać. 
 

 

8. ODCIĄGANIE MLEKA- KROK PO KROKU 

Przygotuj się na to, że nauczenie się odciągania mleka może trochę potrwać. Przy odrobinie 
cierpliwości szybko dojdziesz jednak do wprawy! Choć początki bywają trudne, większość mam 
korzysta później systematycznie z tego rozwiązania i cieszy się z możliwości, jakie ono daje.  
 

Miej na uwadze, że odciąganie pokarmu nie jest tak samo skuteczne jak ssanie piersi przez dziecko. 
Nie martw się zatem, jeśli odciągniesz mniej pokarmu niż oczekiwałaś. Szczególnie na samym 
początku laktacji są to niewielkie ilości. 
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Technika ręcznego odciągania pokarmu (opracowana przez Chele Marmet ): 

1. Ułożyć kciuk powyżej otoczki, palce poniżej (2-3 cm od podstawy brodawki) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przycisnąć delikatnie całą pierś do klatki piersiowej nie przemieszczając palców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Następnie zbliżyć palce do siebie lekko je obracając; nie należy przesuwać palców po skórze,  
     tylko masować tkankę piersi objętą palcami.                                                                               
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4. Uciskać otoczkę rytmicznie, ruchem wygarniającym, nie przesuwając palców po skórze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Odciąganie pełne (wg schematu Chele Marmet):  

• 7 minut z jednej piersi, 7 minut z drugiej, delikatny masaż piersi, 
• 5 minut z pierwszej, 5 minut z drugiej, delikatny masaż piersi, 
•  2-3 minut z pierwszej, 2-3 minut z drugiej. 
 

Częstość odciągania  
Częstość odciągania powinna odzwierciedlać częstość naturalnego karmienia. W trakcie inicjacji 
laktacji optymalne jest 8 odciągnięć na dobę. 

 

Odciąganie za pomocą laktatorów elektrycznych:  
• laktator dwufazowy: po 10 – 15 minut z każdej piersi od momentu wypływu (NIE TRZEBA stosować 
schematu Chele Marmet!!!), 

• laktator jednofazowy (według schematu Chele Marmet). 

 

9. ODCIĄGANIE POKARMU I DEZYNFEKCJA LAKTATORA 

Przed odciąganiem pokarmu: 
• umyj dokładnie ręce i paznokcie – pod ciepłą, bieżącą wodą, używając mydła, 
• nie musisz myć piersi przed każdym odciąganiem. Wystarczy codzienna kąpiel lub prysznic, 
• nie musisz wylewać pierwszych mililitrów pokarmu, 
• korzystaj z odpowiednio przygotowanego sprzętu i akcesoriów. 

Kiedy i jak często dezynfekować sprzęt i akcesoria?  
W 1. miesiącu życia dziecka – przed każdym użyciem. 
 

Jak dezynfekować sprzęt do odciągania pokarmu?  
Po każdym zastosowaniu rozłóż sprzęt i akcesoria do odciągania, przechowywania i podawania 
pokarmu. 

Umyj je pod ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń lub w zmywarce w temperaturze 60°C - jeśli 
pozwala na to producent sprzętu. 
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Po dokładnym wypłukaniu, poddaj sprzęt dezynfekcji:  
• we wrzątku (przez kilka minut), lub   
• w kuchence mikrofalowej (pamiętaj o użyciu odpowiednich akcesoriów, np. torebki do dezynfekcji 
   w kuchence mikrofalowej).  
 
Po umyciu i zdezynfekowaniu w/w elementy  umieść w higienicznie czystym, osobnym pojemniku 
lub na czystym ręczniku papierowym (butelki odwróć do góry dnem). 
 

Jak przechowywać pokarm? 

Pojemniki na pokarm otrzymasz od położnej na Oddziale Noworodków. Jeśli odciągniesz więcej 
pokarmu niż potrzebuje Twoje dziecko, nadmiar pokarmu zamrozimy w zamrażarce. 
 

 

 

10. PORANIONE BRODAWKI 

Co robić? 

Skoryguj  technikę karmienia ( jeśli jest taka potrzeba): usiądź wygodnie, przysuń dziecko blisko siebie, 
poproś położną aby pokazała Ci jak prawidłowo przystawić dziecko do piersi.   
. 
Przed każdym karmieniem i przed nałożeniem na brodawki jakichkolwiek preparatów, koniecznie umyj 
ręce ,wskazana jest także częsta zmiana wkładek laktacyjnych i noszenie czystej bielizny. 
. 

Karm często, by piersi nie przepełniały się nadmiernie (problemy z właściwym przystawieniem): 
• możliwe jest wywołanie odruchu wypływu pokarmu przed przystawieniem dziecka do piersi np.    
   przez ściągnięcie niewielkiej ilości pokarmu,  
• rozpocznij  karmienie od mniej bolesnej piersi, 

• zmieniaj pozycję w czasie każdego karmienia, by ciśnienie powstające w czasie ssania było   
    wywierane na różne partie brodawki, 
• ostrożne odłączaj  dziecko od piersi (włożenie palca w kącik ust pomiędzy dziąsła), 
• regularne przyjmuj  leki przeciwbólowe  (paracetamol w dawce 500 mg co 4-6 godzin, 
    nie przekraczać 4 g/dobę), 
• piersi przemywaj raz dziennie delikatnym mydłem, nie stosuj mydeł antybakteryjnych. 
 

Leczenie wspomagające:  
• po karmieniu, przemyj brodawki przegotowaną wodą, Octeniseptem lub 0,9% NaCl, 
• smaruj  brodawki pokarmem po każdym karmieniu (pokarm zawiera czynnik wzrostu naskórka  
   wspomagający gojenie, a także posiada właściwości przeciwbakteryjne),  
• wietrz  piersi,  
• maści i kremy przeznaczone do stosowania na brodawki i nie wymagające zmywania, zawierające  
   oczyszczoną, hipoalergiczną lanolinę, dekspantenol, witaminy A, D, E, alantoinę lub inne, aplikuj  
   po karmieniach na osuszoną skórę cienką warstwą,  
• możesz stosować nakładki ochronne (muszle laktacyjne z dużą średnicą otworu w krążku   
    wewnętrznym), które nosi się pomiędzy karmieniami. Biustonosz musi być o rozmiar większy, by  
    nakładka nie uciskała piersi,  
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• stosuj ciepłe kompresy z przegotowanej wody  lub naparu szałwii (ma działanie ściągające,  
    przeciwzapalne), 
•  możesz zastosować opatrunki żelowe, które zapobiegają utracie wody.  
       

Rany brodawek u większości kobiet goją się w ciągu kilku dni, choć dziecko ssie pierś regularnie. 
Jeżeli jednak karmienie jest bardzo bolesne, można przerwać je na kilkanaście godzin do kilku dni 
(zależnie od rozległości ran). Pokarm w tym czasie należy regularnie odciągać  (minimum 8 razy 
w ciągu doby) i podawać dziecku indywidualnie dobraną metodą. 

 
 

 

11. JAK PRAWIDŁOWO PRZYSTAWIĆ DZIECKO DO PIERSI 
Karmienie piersią jest całkowicie naturalnym procesem, więc po co zastanawiać się, jak to robić? 
Tak uważa wiele osób. A jednak dla kobiet żyjących w krajach wysoko rozwiniętych, które nie widzą 
na co dzień karmiących sióstr, matek i koleżanek, nie jest to takie oczywiste.  

Potrzeba odrobiny wiedzy, „treningu” i czasu na oswojenie się z nową czynnością. Z drugiej strony to 
właśnie prawidłowa technika karmienia jest warunkiem udanej laktacji i uniknięcia problemów. 
Składa się na nią prawidłowa pozycja, trzymanie piersi, przystawienie do piersi i sposób ssania. 

 

Prawidłowa pozycja  
Aby dobrze przystawić dziecko do piersi, musisz przyjąć odpowiednią pozycję. Pozycje do karmienia 
omówiono w tekście, jednak w każdej z nich obowiązują te same zasady:  
• jest Ci wygodnie, całe Twoje ciało jest dobrze oparte, plecy są proste, głowa oparta na oparciu fotela  
  lub na poduszce, nogi spoczywają na podłożu lub podnóżku, czujesz się rozluźniona, 
• aby nie odczuwać ciężaru dziecka, podpierasz swoje ramiona poduszkami lub specjalną poduchą do 
  karmienia (tzw. rogalem),  
• dziecko leży tak, że jego brzuszek przylega do Twojego ciała, a jego buzia jest skierowana w stronę 
   Twojej piersi,  
• głowa, plecki i pośladki dziecka znajdują się w jednej linii, główka dziecka nie skręca się w kierunku 
   piersi ani nie jest przygięta do klatki piersiowej ,  
• dziecko czuje się stabilnie i bezpiecznie w Twoich ramionach. 

 

Prawidłowe trzymanie piersi  
Ujmij pierś w taki sposób, aby cztery palce podtrzymywały ją od spodu, a kciuk od góry. Dłoń utworzy 
literkę „C”. Palce nie powinny dotykać otoczki brodawki, tylko skóry poza jej granicami. Naciskając 
lekko kciukiem, możesz sterować brodawką i unosić ją do góry.  
 
Ustaw główkę dziecka w niewielkim odchyleniu, tak aby nosek znajdował się na przeciwko brodawki, 
a bródka przylegała do piersi.  
 
Muskaj brodawką usta lub okolicę tuż nad górną wargą w kierunku góra – dół, aby wzbudzić odruch 
szukania, czyli szerokie otwarcie ust (niektóre dzieci same otwierają buzię w tym momencie). 
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Dotykanie brodawką okolicy między noskiem a górną wargą dziecka. Za: Nehring-Gugulska M.,  

Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A. (red.): Karmienie piersią w teorii i praktyce, jw. (fot. MP/CNoL). 

 

W chwili, gdy dziecko maksymalnie otworzy usta, skieruj brodawkę ku podniebieniu; w tym celu 
delikatnie naciśnij pierś. 
 

Delikatnie nałóż buzię dziecka na pierś (nie odwrotnie!). Podczas tego ruchu najpierw piersi dotyka 
bródka dziecka, a dopiero potem usta obejmują brodawkę wraz z otoczką (buzia dziecka powinna 
być szczelnie wypełniona piersią . Nie popychaj ani nie ściskaj główki dziecka!  
 
 

Skąd będziesz wiedziała, że udało Ci się prawidłowo przystawić dziecko do piersi?  
Jest OK, gdy:  
• buzia dziecka jest szeroko otwarta, a kąt między górną a dolną wargą wynosi co najmniej 160°, 
• dolna warga dziecka jest wywinięta, a górna odchylona,  
• czubek noska i bródka dotykają piersi,  
• większa część otoczki znajduje się w ustach dziecka, a dolna warga obejmuje więcej otoczki niż  
   górna, 
• policzki dziecka są wypełnione, okrągłe,  
• słychać regularne przełykanie (dźwięk przypominający głoskę „k”),  
• nie odczuwasz bólu brodawek. 
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 Prawidłowe uchwycenie – policzki zaokrąglone, usta szeroko otwarte, czubek nosa i brody oparte na piersi.  

Za: Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A. (red.): Karmienie piersią w teorii i praktyce, jw. (fot. M. Żukowska-Rubik) 
 

Brawo! Udało Ci się prawidłowo przystawić malucha do piersi. 
 

Nie jest OK, jeśli:  
• kąt ust jest wąski,  
• wargi są niewywinięte albo wciągnięte ,  
• nosek i bródka znajdują się w pewnej odległości od piersi,  
• w buzi dziecka znajduje się tylko brodawka, bez otoczki,  
• otoczka się marszczy , 
• policzki dziecka zapadają się w trakcie ssania,  
• słychać mlaskanie lub cmokanie,  
• po karmieniu brodawka jest spłaszczona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Płytkie uchwycenie, mały kąt ust. Za: Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M.,  

Pietkiewicz A. (red.): Karmienie piersią w teorii i praktyce, jw. (fot. M. Żukowska-Rubik) 
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Do poprawki! Wkładając mały palec w kącik ust dziecka , odłącz je od piersi i spróbuj jeszcze raz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak w każdej umiejętności, niezwykle cenny będzie instruktaż przeprowadzony przez fachowca: 
położną lub doradcę laktacyjnego. Aby laktacja była udana, wszystkie błędy powinny być szybko 
skorygowane, a wątpliwości wyjaśnione.  


