
KARMIENIE PIERSIĄ 

 

 Karmienie piersią to jedyny naturalny sposób żywienia noworodka. Jest on też najbardziej 

wartościowy – nie istnieją żadne równe mu zamienniki. Od zawsze pokarm kobiecy był najbardziej 

właściwą, jak również podstawową normą biologiczną. Temat karmienia piersią owiany jest też 

niestety złą sławą. Krąży o nim wiele mitów. Nie sposób wyczerpać temat do końca – każdy 

przypadek jest inny, zawsze będą pojawiały się kolejne pytania. Niby tak prosty, a jednak tak bardzo 

skomplikowany. 

Po pierwsze  karmienie piersią  nie jest jedynie metodą zaspokojenia głodu małego człowieka. To       

o wiele bardziej złożony proces, który rzutuje na całe dalsze jego życie. Korzyści wynikające z tego 

sposobu karmienia są niepodważalne. To Wasz czas, czas bliskości, poznawania siebie. Czas, którego 

nie da się cofnąć z wiekiem dziecka.  

Bez względu na sposób karmienia – pamiętaj, że jesteś najlepszą mamą dla swojego dziecka.  

Każda kobieta może karmić piersią – istnieje tylko kilka rzeczywistych przeciwskazań: galaktozemia    

u dziecka, wirus HIV u matki, aktywna i nieleczona gruźlica u matki oraz przyjmowanie przez matkę 

jakichkolwiek substancji odurzających.  

Tak naprawdę do karmienia potrzebne są tylko i aż trzy rzeczy: 

- wiedza – już w czasie ciąży warto skorzystać z RZETELNEJ wiedzy o fizjologii laktacji. Po porodzie, 

kiedy hormony buzują, łatwiej będzie dziękować za przekłamane „dobre rady”. Szukaj sprawdzonych 

źródeł, nie bój się korzystać z wiedzy położnych i Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych. 

- zaufanie – uwierz w siebie. Zaufaj swojemu ciału. Daj mu szanse pokazać na co je stać.  

- wsparcie – często jego brak stanowi przeszkodę na mlecznej drodze. Nie poddawaj się. Otaczaj się 

mądrymi kobietami z dobrymi doświadczeniami w kwestii karmienia piersią. 

Początki karmienia piersią 

 Pokarm powstaje w piersiach już w czasie ciąży. Wraz z jej upływem zmienia się                         

i dostosowuje do potrzeb dziecka na danym etapie życia płodowego. W momencie oddzielenia się 

łożyska od ściany macicy, mózg dostaje sygnał, że już czas ruszyć z produkcją. Dlatego rodzaj porodu 

(drogami natury, czy poprzez cesarskie cięcie) nie ma wpływu na powodzenie laktacji.  

Należy pamiętać, że dzieci nie rodzą się głodne – mają zapasy z życia w macicy. To, kiedy noworodek 

zje jest uzależnione tylko od jego potrzeb. Ale nie należy odkładać pierwszego przystawienia, zróbcie 

to jeszcze podczas kontaktu skóra do skóry. Sam fakt przebywania dziecka przy piersi będzie dobrze 

wpływał na początek waszej mlecznej przygody.  

Najczęściej, przekonanie, że tuż po porodzie w piersiach nie ma mleka, wynika z braku znajomości 

fizjologii laktacji. Pokarm tam jest na pewno (powstał już w czasie ciąży!) ale jego ilość będzie 

zwiększała się stopniowo. Dzieję się tak dlatego, że ilość i rodzaj mleka warunkowane są potrzebami 

dziecka. Pojemność żołądka noworodka po urodzeniu to wielkość czereśni (ok 5ml). Zwiększa się 



powoli w kolejnych dobach życia (około 20-30ml w 3. dobie). Dlatego nie zaobserwujesz u siebie od 

razu wielkiego wypływu z piersi. Na nic zdadzą się bolesne uciskanie, masowanie, czy maltretowanie 

piersi laktatorem – to jest natura, dajmy jej działać. Najlepszym i najbardziej skutecznym 

stymulatorem laktacji jest noworodek! Im częściej i więcej będzie przy piersi w pierwszych dobach po 

porodzie, tym więcej pokarmu w niej będzie. Udowodniono, że osiągnięcie maksymalnego poziomu 

laktacji w ciągu pierwszych 7 dni po porodzie gwarantuje jej powodzenie. 

Siara, czyli pierwszy pokarm w piersiach. Najbardziej wartościowy, zawierający naturalne 

immunoglobuliny. Jest kluczowym produktem w drodze po zdrowie noworodka. Jest gęsta, 

najczęściej ma żółty kolor, wypływa z piersi kropelkami. Nawet jeśli z jakiegoś powodu zdecydowałaś 

się nie karmić piersią, warto podać dziecku chociaż te kilka kropel tego „magicznego” płynu. Po 

siarze, w piersiach, produkowane jest mleko przejściowe, a następnie mleko dojrzałe. Każde jest inne, 

charakteryzuje się innym składem ale każde jest pełnowartościowe. 

Pokarm kobiecy jest idealny dla noworodka pod każdym względem. Dostosowuje się każdorazowo do 

jego potrzeb. Nie ma czegoś takiego jak za chude mleko, za tłuste, zbyt wodniste, czy w jakikolwiek 

sposób zbyt mało wartościowe. Nie istnieje również żadna norma ile pokarmu z piersi dziecko 

powinno zjeść – nie da się tego zmierzyć. Trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe przystawienie 

dziecka, efektywne ssanie oraz wyznaczniki prawidłowego karmienia. Dziecko przy piersi ma prawo 

być tyle ile potrzebuje, nie zawsze jest to potrzeba zaspokojenia głodu, ale też bliskości (minimum 8 

karmieniem w ciągu doby, w tym przynajmniej 1 nocne). Ten mały człowiek czuje się najbezpieczniej 

w Twoich ramionach. Mleko kobiece łatwo się trawi, nie zalega w żołądku, co powoduje, że dziecko 

dość szybko potrzebuje ponownego karmienia. Na początku budzi się do karmienia co kilka godzin (2-

3), czasami „wisi” na piersi cały czas. Pozwól mu na to ale pilnuj, żeby ssał właściwie.  

Wyznacznikiem skutecznego karmienia jest moczenie i brudzenie przez noworodka pieluszek oraz 

jego masa ciała. W zależności od czasu jaki upłynął od porodu ilość zużytych pieluch będzie różna. Bez 

względu na rodzaj karmienia w pierwszych dobach fizjologicznie następuję spadek masy ciała. Ważne 

jest, żeby skontrolować technikę karmienia przy ubytku powyżej 7% (norma to 10%). 

Nie każdy płacz dziecka będzie oznaką głodu – szybko nauczysz się rozpoznawać ten konkretny. 

Wcześniej dziecko wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że już pora na posiłek. Są to: 

- wybudzenie się i rozglądanie, 

- mlaskanie, mielenie językiem, 

- ruszanie ustami, również przez sen, 

- kręcenie się. 

Przystawianie noworodka do piersi po zaobserwowaniu tych objawów, a nie w zależności od czasu 

który upłynął od poprzedniego kamienia, pozwoli Ci pozbyć się lęku, że dziecko się nie najada.  

Na początku waszej mlecznej przygody pamiętaj o tym, że: 

- karmienie piersią nie powinno boleć, oczywiście na początku możesz odczuwać dyskomfort ale 

powinien on mijać z w trakcie karmienia. Ból najczęściej oznacza problemy z techniką przystawiania 

dziecka do piersi (za płytko chwyta brodawkę).  



- przystawiamy dziecko do piersi, a nie pierś do dziecka. Kręgosłup jeszcze nam się przyda, 

oszczędzajmy go.  

- prawidłowe przystawienie do piersi polega na głębokim uchwyceniu przez dziecko sutka wraz           

z otoczką. Buzia dziecka powinna być szeroko otwarta. 

- rytm ssania dziecka jest zmienny, najpierw ssie energicznie, po chwili odpoczywa, by znów ssać 

rytmicznie i spokojnie. W czasie takiego cyklu nastąpi połknięcie – jest dość charakterystyczne, jeśli 

się przysłuchasz na pewno szybko nauczysz się je rozpoznawać.  

- pokarm zaczyna pojawiać się w piersiach już około 16 tygodnia ciąży, 

- rodzaj porodu nie wpływa na powodzenie laktacji, 

- pokarm z piersi jest zawsze najbardziej wartościowy dla dziecka, na każdym etapie jego życia, 

- mleko produkowane jest krwi (dokładniej z osocza), nie z treści pokarmowej w Twoim żołądku. Nie 

istnieje dieta matki karmiącej. Nieistotny dla przebiegu laktacji jest również rozmiar i kształt piersi. 

- po ustabilizowaniu się laktacji piersi między karmieniami robią się puste. Nie produkują już pokarmu 

„na zapas”. 

Warto jeszcze krótko wspomnieć o nawale pokarmu. Zwykle pojawia się około 2.-4. doby po 

porodzie. Charakteryzuje się uczuciem przepełnienia w piersiach, robią się one twarde, ciężkie, 

czasami bolesne i ciepłe. Przepełnione piersi mogą stanowić przeszkodę dla noworodka                       

w prawidłowym uchwyceniu brodawki. Najważniejsze podczas nawału to częste przystawianie 

dziecka do piersi i nie dopuszczanie do ich stwardnienia. Po karmieniu, kiedy biust będzie już 

wyraźnie miękki, warto zastosować zimny okład. Jeśli pierś jest zbyt twarda i dziecko nie może sobie 

poradzić, przed karmieniem warto ręcznie odciągnąć trochę pokarmu. Odciąganie mleka pomiędzy 

karmieniami spowoduje jeszcze większą jego produkcję.  

Pokarm produkowany jest z osocza (krwi), a nie z treści pokarmowej w żołądku kobiety. Nie istnieje 

dieta matki karmiącej – to mit poprzednich pokoleń. Najczęściej doszukanie się objawów u dziecka po 

zjedzeniu przez mamę np. czekolady związane jest z czystym przypadkiem. Sposób odżywiania się 

kobiety karmiącej powinien opierać się na zasadach piramidy żywieniowej. Posiłki powinny być 

zróżnicowane i pełnowartościowe. Należy pić minimum 2l przejrzystych płynów. W czasie karmienia 

piersią zwiększa się zapotrzebowanie kaloryczne u matki o ok 500kcal. Oczywiście należy 

obserwować dziecko, ponieważ u niewielkiej części noworodków nietolerancja pewnych grup 

produktów może wystąpić. Ale warto pamiętać, że do 6 miesiąca życia dziecko powinno być 

karmione WYŁĄCZNIE mlekiem matki. Związane jest to z niedojrzałością układu pokarmowego. Nie 

ma uzasadnienia dla rozszerzania diety niemowlęcia wcześniej. Nie ma również konieczności pojenia 

dzieci (do 6 miesiąca życia) wodą, sokami, czy herbatkami – również w czasie upałów. 
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