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Specjalista przyjmuje w poradni,  
udziela także wizyt domowych  

 
INFORMACJA DLA PACJENTA 
 
Doceniając unikalne właściwości mleka kobiecego oraz inne, udowodnione 
naukowo korzyści płynące z karmienia piersią Światowa 
Organizacja Zdrowia zaleca, aby niemowlęta były 
karmione wyłącznie mlekiem matki do szóstego 
miesiąca życia. Zachęca też kobiety do kontynuowania 
karmienia również w drugim roku życia. Obecnie 
większość kobiet naturalnie, niejako bez zastanowienia 
podejmuje karmienie piersią, gdy tylko mały człowiek 
przyjdzie na świat.  
Dla niektórych mam jest to wybór podbudowany 
najnowszą wiedzą naukową, inne - kierują się modą lub 
obowiązującymi w ich środowisku wzorcami. Wszystkie 
- po prostu - chcą dla swoich dzieci jak najlepiej.  
 
Często jednak karmienie piersią - to, które miało być najpiękniejszym czasem 

dla mamy i dziecka, czasem miłości i bliskości - 
staje się niełatwym doświadczeniem. "Mleczna 
droga" może być trudna i wyboista zarówno dla 
tych mam, które z przekonaniem wybrały metodę 
naturalnego karmienia, jak i dla tych, które miały 
różne obawy i wątpliwości. Pojawiający się ból, 
stres, obawa o zdrowie dziecka nie pozwalają w 
pełni cieszyć się radością macierzyństwa.  
Nasz konsultant oferuje pomoc mamom we 
wszystkich problemach związanych z 
karmieniem piersią. Dzieląc się swoją wiedzą i 
doświadczeniem nasz konsultant wspiera mamy 
w trudnych dla nich momentach i wspólnie 
rozwiązuje problemy. Zależy nam na tym, aby 
karmienie piersią stało się dla mam i ich dzieci 
pięknym, radosnym i naturalnym 
doświadczeniem trwającym wiele miesięcy... 
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W swoje pracy konsultant kieruje się 
Kodeksem Etyki Międzynarodowych 
Konsultantów Laktacyjnych. Ponad 
10-letnie doświadczenie w poradnictwie 
laktacyjnym zdobyte w pracy w 
Stowarzyszeniu na Rzecz Naturalnego 
Rodzenia i Karmienia, praktyka oraz 
najnowsza wiedza z zakresu laktacji 
poparta zdanym egzaminem IBCLC* 
daje solidne podstawy do świadczenia 

fachowych porad w tej dziedzinie. 
 
Konsultacja laktacyjna obejmuje następujące tematy:  
- problemy z przystawianiem noworodka do piersi, 
- podstawowe zasady karmienia piersią noworodka, 
- zaburzenia funkcji ssania, przyczyny i diagnozowanie, 
- pielęgnacja bolących, poranionych brodawek i sposoby zapobiegania, 
- problemy z brodawkami, 
- zbyt małe przyrosty wagi dziecka karmionego piersią,  
- dieta mamy karmiącej, 
- zastój i zapalenie piersi (masaż piersi), 
- karmienie piersią bliźniaków i wieloraczków, 
- problem z karmieniem - dziecko nie chce ssać, 
- niewystarczająca ilość mleka, 
- zasady odciągania i przechowywania pokarmu kobiecego, 
- karmienie piersią wcześniaków, 
- karmienie piersią dzieci ze specjalnymi potrzebami (Zespół Downa, 
rozszczep podniebienia), 
- chora mama lub chore dziecko a karmienie piersią, 
- karmienie piersią po cięciu cesarskim,  
- rozszerzanie diety dziecka karmionego piersią, 
- LAM - laktacyjna niepłodność - podstawowe zasady, 
- BLW (Bobas Lubi Wybór) - żywienie dziecka w 2 półroczu życia, podstawowe 
zasady, 
- naturalne odstawianie dziecka od piersi, 
- powrót mamy do pracy a karmienie piersią. 
 
ZAPRASZAMY NA WIZYTY W PORADNI (czas porady około 1h) ORAZ 
WIZYTY DOMOWE (czas porady około 1,5h). 


