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Szanowne Panie.
Fundacja “Mlekiem Mamy” wspiera kobiety w okresie okołoporodowym. Chcemy podzielić się naszą
oceną poziomu opieki okołoporodowej, w tym laktacyjnej nad kobietami w Polsce.
Rzeczywistość laktacyjna w Polsce:
Laktacja jest jednym z elementów cyklu rozrodczego kobiety, a mimo to jest pomijana, wręcz
marginalizowana. Historie laktacyjne - obok historii porodowych, przemocy seksualnej i straty dziecka mogą pozostawać w kobietach na długo, jak nie na całe życie, mając wpływ na ich kobiecość i
macierzyństwo.
Wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia, a następnie wprowadzanie pokarmów
stałych i 
kontynuowanie karmienia piersią do 2. roku życia lub dłużej - to sposób żywienia
niemowląt zalecany przez światowe i polskie organizacje zdrowia (WHO, UNICEF, AAP, MZ).
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. odnoszącym się do standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej,
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad
noworodkiem, zwanym potocznie standardami opieki okołoporodowej (SOO), znalazły miejsce zapisy
dotyczące standardów postępowania w zakresie wsparcia i doradztwa laktacyjnego. Taka opieka, jak
opisana w SOO, istniała niestety tylko w nielicznych szpitalach czy przychodniach POZ. Potwierdziła to
kontrola NIK przeprowadzona w 2015 roku. Na wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej rozporządzenie
zostało uchylone. Od 1 września 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia - w
sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Położono w nim m.in. nacisk na wsparcie
kobiet w laktacji, jednak historie matek pokazują, że profesjonalnego wsparcia laktacyjnego nadal nie
ma w wielu podmiotach ochrony zdrowia na terenie naszego kraju.
Natomiast kolejny akt prawny - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” ma zapewnić odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i
połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń
położniczych. Ustawodawca nie przewidział w nim ani wsparcia dla kobiet w ciąży fizjologicznej, ani
działań dotyczących wsparcia karmienia piersią.
W ramach programu “Za życiem” zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 30.718.000 zł (na
lata 2017-2021), z przeznaczeniem wyłącznie na zwiększenie liczby banków mleka kobiecego (do 13
oddziałów) oraz na pokrycie kosztów ich działalności. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie
Fundacji Bank Mleka Kobiecego “Idea banków mleka kobiecego ma na celu stworzenie możliwości
żywienia mlekiem kobiecym najbardziej potrzebujących hospitalizowanych noworodków; a więc ciężko
chorych, urodzonych przedwcześnie. Dla tych dzieci mleko ludzkie jest nie tylko pożywieniem, ale
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także lekiem od którego może zależeć ich życie. Potrzeby tych dzieci są realizowane w pierwszej
kolejności.” Przy czym dzieci te są karmione mlekiem kobiecym, wyłącznie wówczas, gdy szpital, w
którym przebywają ma podpisaną umowę z BMK. Ponadto nie ma możliwości pozyskania mleka po
wypisaniu dziecka do domu. Pokarmu z banku mleka kobiecego nie otrzymają również dzieci, które z
różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią / mlekiem przez własne matki. Zatem program “Za
życiem” wsparł ideę banków kobiecych w Polsce, a nie szeroko pojętą laktację (promocja, edukacja,
opieka).
Wpływ na taką sytuację mogą mieć między innymi:
1. Brak nauki o laktacji na studiach medycznych (lekarze, położne, pielęgniarki nie posiadają
nowoczesnej, opartej na dowodach naukowych wiedzy, nie rozpoznają problemów i nie podejmują
właściwych interwencji, większość problemów laktacyjnych “leczona” jest podaniem preparatu do
żywienia niemowląt). Raporty o stanie karmienia piersią w Polsce przygotowuje Centrum Nauki o
Laktacji na podstawie wielotysięcznych grup badanych matek.
2. Brak specjalizacji dla lekarzy, położnych lub zawodu medycznego doradcy laktacyjnego.
3. Edukacja w zakresie wiedzy o laktacji pracowników ochrony zdrowia odbywa się w ramach kursów
podyplomowych. Większość prowadzi organizacja pozarządowa Centrum Nauki o Laktacji
(Fundacja Kobiet Twórczych). Koszty ponoszą zainteresowane uczestniczki kursów (lekarki,
położne, pielęgniarki). Po zdaniu egzaminów uzyskują one tytuł Certyfikowanego Doradcy
Laktacyjnego i są przygotowane do udzielania specjalistycznych świadczeń (III poziom wiedzy o
laktacji). Pomimo występowania coraz trudniejszych sytuacji laktacyjnych, tylko od woli dyrektorów
jednostki zależy, czy zatrudni takiego specjalistę. Brak specjalistycznej porady laktacyjnej w
koszyku świadczeń utrudnia tworzenie poradni laktacyjnych na terenie szpitali czy przychodni
ochrony zdrowia. Wiele poradni jest zamykanych, bo szpital dokłada do ich finansowania. Nie
wszystkie placówki posiadają etat dla takiej specjalistki, rola CDL jest pomniejszana. Na temat
laktacji - również z ramienia organów Państwa - wypowiadają się osoby nie związane z tą
dziedziną i nie posiadające rzetelnej, naukowej wiedzy.
4. W Polsce jest ponad 600 Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych - lekarzy, położnych,
pielęgniarek. Niestety udzielają wyłącznie nierefundowanych porad laktacyjnych. W koszyku
świadczeń nie ma specjalistycznej porady laktacyjnej, choć jej procedura została stworzona w
2014 roku i do tej pory MZ nie podjął jej wdrożenia.
5. Na rok 2017 przeznaczono kwotę 1.133.484,30 zł – między innymi na kursy specjalistyczne dla
położnych pt. „Edukacja i wsparcie kobiety w laktacji” (łącznie 442 osoby) - nie posiadamy
informacji na temat realizacji zadania.
6. Brak wsparcia finansowego NFZ dla wyposażenia szpitali w sprzęt do pozyskiwania mleka matki.
Refundacja z tytułu tworzenia banków mleka kobiecego jest niewystarczająca, ponieważ dotyczy
najmniejszych wcześniaków, czyli 1-2% rodzących się w Polsce dzieci. Pozostałe kobiety nie mają
dostępu do sprzętu, który pozwoliłby utrzymać laktację w przypadku wcześniactwa, choroby
dziecka lub innych problemów ze ssaniem piersi. Jest to rodzaj wykluczenia, niezrozumiały z
punktu widzenia medycznej wiedzy. Każdemu dziecku należy się najzdrowszy pokarm, zgodnie z
Konwencją o Prawach Dziecka.
7. Brak prowadzenia monitoringu i rzetelnych statystyk dotyczących karmienia piersią / mlekiem
kobiecym w skali całego kraju na przestrzeni lat (GUS, MZ), dane nie są przekazywane do WHO i
UNICEF.
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8. Brak rzetelnych i niezależnych kampanii społecznych w mediach publicznych na temat porodu,
laktacji, karmienia piersią, itp. (organizacje pozarządowe OPP mają prawo do emisji spotów
promujących kampanie społeczne w mediach publicznych (TVP i/lub Polskie Radio) w ramach
bezpłatnego czasu antenowego.
9. Bardzo niskie nakłady na edukację i promocję zdrowia w zakresie okołoporodowym (w tym
karmienia piersią). Wszelkie działania podejmowane są przez organizacje pozarządowe w ramach
konkursów, a głównie ze swoich inicjatyw w ramach środków własnych.
10. Refundacja substytutów mleka kobiecego jest na bardzo wysokim poziomie w stosunku do
promocji i edukacji kamienia naturalnego, co tworzy warunki uczciwej konkurencji dla wczesnego
żywienia opartego na mleku kobiecym. W latach 2012-2016, kwota jaką wydał Skarb Państwa, na
refundację powszechnie stosowanych preparatów do żywienia niemowląt, wyniosła 532.849.891
złotych. Natomiast w tym samym okresie, wydatki poniesione na promocję karmienia piersią i
wsparcie laktacyjne osiągnęły kwotę 80.297 złotych, co stanowi 0,015 % kosztów karmienia
sztucznego. Z perspektywy zdrowia matki i dziecka podawanie preparatów mlekozastępczych
powinno być ograniczone do przypadków medycznie uzasadnionych (np. HIV-seropozytywność,
stosowanie u matki izotopów radioaktywnych w celach diagnostycznych lub terapeutycznych,
opryszczka w okolicach brodawki, stwierdzona galaktozemia u dziecka). Istnieją również przypadki
pozamedyczne, gdy brakuje możliwości zapewnienia mleka matki (np. w przypadku dziecka
adoptowanego) i podanie preparatu mlekozastępczego jest niezbędne. Jeśli z obiektywnych
powodów nie ma możliwości podania dziecku mleka matki biologicznej, wówczas sztuczna
mieszanka dobrana stosownie do sytuacji klinicznej dziecka jest akceptowalnym rozwiązaniem.
Jednakże karmienie preparatami zastępującymi mleko kobiece (sztucznymi mieszankami) łączy
się ze zwiększonym ryzykiem infekcji u niemowląt, między innymi: przewodu pokarmowego oraz
zapalenia ucha. Ponadto za ogromnymi wydatkami Państwa na refundację preparatów do
żywienia niemowląt nie idą nakłady finansowe na edukację rodziców, jak prawidłowo karmić
niemowlęta sztucznie. Karmienie sztuczne dzieci w Polsce jest ściśle (i wyłącznie) powiązane z
marketingiem producentów preparatów. Realizując program polityki zdrowotnej, Ministerstwo
Zdrowia ogłosiło konkurs (na lata 2017-2021) ukierunkowany na zapewnienie dostępu do
odżywiania mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt, które nie mogą być odżywiane mlekiem
biologicznej matki, przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego (program “Za życiem”).
Jednak nadal nie zmieniło to sytuacji większości matek i ich dzieci. 90% matek przedwcześnie
przerywa karmienie piersią, w 9 miesiącu życia 83% niemowląt jest karmionych sztucznie, a
pozostałe w jakikolwiek piersią (w tym mieszanie) - Raport CNoL.
11. Brak odgórnych zaleceń dla placówek ochrony zdrowia co do treści udostępnianych w placówkach
(np. broszury, plakaty, reklamy). W ostatnich latach w ramach konkursów zostały opracowane i
wydrukowane rzetelne materiały edukacyjne dla Ministerstwa Zdrowia, ale nie ma dodruków, nie
są rozpowszechniane, choć powinny one być dostępne w każdej poradni, szpitalu, zamiast ulotek
koncernów produkujących preparaty do żywienia niemowląt.
12. Edukacja kobiet w zakresie karmienia piersią jest podejmowana przez podmioty gospodarcze
związane z produkcją preparatów do żywienia niemowląt (informatory, strony internetowe, itd.),
które w pośredni sposób skłaniają matki do rezygnacji z karmienia naturalnego na rzecz karmienia
sztucznego.
13. Szpital Przyjazny Dziecku - certyfikat ten przyznaje organizacja pozarządowa Stowarzyszenie
Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. Wybrane szpitale starają się utrzymywać wysoki
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poziom świadczenia usług, jednak brak środków finansowych, nie idących za wysokim
standardem, zniechęca do podejmowania działań promujących naturalny poród i karmienie piersią
przez polskie szpitale.
14. Mimo, że pracownicom karmiącym piersią przysługuje uprawnienie z tego tytułu (przerwa na
karmienie), to w niektórych zakładach pracy nadal trudno im z niego korzystać. Od kilku lat
prowadzimy działania informacyjne “Pracuję (z) pełną piersią”, prowadziłyśmy korespondencję z
zainteresowanymi organami administracji publicznej, jednak widzimy potrzebę przeprowadzenia
ogólnopolskiej kampanii społecznej edukującej na temat uprawnień pracownic karmiących
naturalnie między innymi w zakresie praw, obowiązków, przepisów, odpowiedzialności zarówno
pracownic, jak i pracodawców.
15. Obecnie w strukturach Państwa, po likwidacji Departamentu Matki i Dziecka funkcjonującego w
ramach Ministerstwa Zdrowia nie ma komórki specjalistycznej, monitorującej i tworzącej
bezpieczne warunki opieki okołoporodowej, w tym laktacyjnej, co skutkuje nadmiernymi wydatkami
na leczenie dzieci i ich matek.
Opieka medyczna nad kobietą w okresie okołoporodowym (i później) nie zawiera pełnej diagnostyki
niepłodności i specjalistycznej opieki laktacyjnej w podejściu holistycznym. Tylko tak realizowana
opieka okołoporodowa będzie miała wpływ na poprawę jakości życia i zdrowie Polek.
W związku z powyższym postulujemy między innymi o:
● przeprowadzenie kontroli refundacji preparatów do żywienia niemowląt;
● zakaz darowizn czy sprzedaży za złotówkę do szpitali mieszanek mlekozastępczych (stosowanie
przepisów ustawy prawo zamówieniach publicznych);
● stosowanie preparatów w ściśle określonych medycznie przypadkach;
● przekazanie oszczędności uzyskanych z nadmiernej refundacji mieszanek sztucznych na rzecz
opieki okołoporodowej, w tym wsparcia laktacyjnego, edukacji na temat zdrowego żywienia
niemowląt i małych dzieci;
● realizacji punktu przepisu opisanego w cześci XIII ust. 3 pkt 8 załącznika do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 16.8.2018, w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (poz.1756),
zgodnie z którym “Należy zapewnić warunki prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka przez
zapewnienie każdej potrzebującej matce sprzętu do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego.”
Przepis wejdzie w życie z dniem 1.1.2022 roku. W obecnej sytuacji epidemicznej zapewnienie
profesjonalnych laktatorów kobietom, które rodzą dzieci i z różnych powodów nie karmią ich
bezpośrednio z piersi, powinno być priorytetowym zadaniem w opiece okołoporodowej. Przy czym
laktatory te powinny posiadać najwyższy stopień bezpieczeństwa (4) w przypadku używania ich
przez kobiety chore na COVID-19;
● włączenie do Zespołu lub przeprowadzenie merytorycznej konsultacji w zakresie opieki
okołoporodowej, w tym laktacji, ekspertek w tej dziedzinie z organizacji pozarządowych np. Centrum
Nauki o Laktacji, Fundacji Bank Mleka Kobiecego.
Informujemy, że powyższe dane przekazałyśmy również Parlamentarnemu Zespołowi ds. Opieki
Okołoporodowej i zostały one zaprezentowane podczas II posiedzenia tego Zespołu (link poniżej).
Jednocześnie chcemy wyrazić swoje zaniepokojenie brakiem zainteresowania przedstawicieli
innych partii politycznych uczestnictwem w pracach dotyczących opieki okołoporodowej kobiet
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na poziomie władzy ustawodawczej. W przedmiotowej sprawie wysłałyśmy kilkanaście e-maili
do pozostałych partii, wybranych zespołów parlamentarnych oraz niektórych posłów. Do chwili
obecnej niestety nie otrzymałyśmy żadnej odpowiedzi.
Z poważaniem, Ela Malinowska i Marlena Świrk.
NIK: 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,11621,vp,13972.pdf
Sytuacja laktacyjna w Polsce: http://cnol.kobiety.med.pl/pl/sytuacja-w-polsce/
KP w Polsce:
http://cnol.kobiety.med.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport_Karmienie_Piersia_w_Polsce_20151.pdf
Refundacja preparatów (2012-2016):
https://if.mlekiemmamy.org/refundacja-mieszanek-sztucznych-w-latach-2012-2016/
Praca i laktacja: https://www.pracujezpelnapiersia.pl/
Link do retransmisji posiedzenia Zespołu: https://www.youtube.com/watch?v=GJx9e3JhUxY
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