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Każdego roku w Polsce rodzi się blisko 400 tysięcy dzieci (dane GUS). W
pierwszych dobach życia mlekiem matki karmionych jest 98% dzieci (1). Niestety
procentowy udział dzieci karmionych mlekiem matki w kolejnych miesiącach znacznie
spada.
Według raportu Fundacji Rodzić po Ludzku z 2018 roku aż 61,3% dzieci jest już w
szpitalach dokarmianych mlekiem modyfikowanym, co nie wpływa dobrze na laktację
(2). W 2015 roku CNOL przeprowadziło ankietę (1), w której udział wzięło 736 kobiet.
Jednym z pytań w ankiecie było “co w Pani opinii pomogłoby w dłuższej kontynuacji
karmienia piersią?”. Kobiety odpowiadały między innymi:
 pomoc doradcy laktacyjnego, położnej po wyjściu ze szpitala (18%),
 refundacja porady laktacyjnej (10%),
 dostępność porady laktacyjnej (15%).
To wszystko można zapewnić, przez refundację porad laktacyjnych i umożliwienie w
ten sposób tworzenia poradni laktacyjnych w całym kraju.
Zwracamy uwagę również na fakt, że karmienie dziecka mlekiem z piersi to
najzdrowsza metoda karmienia. Mleko matki zawiera mnóstwo potrzebnych dziecku

składników, których nie ma w mleku modyfikowanym. Mleko matki dostosowuje się do
konkretnego dziecka, co jeszcze bardziej korzystnie wpływa na jego zdrowie.
Dzięki karmieniu piersią:
 dziecko będzie miało mniejsze ryzyko zachorowania na choroby takie jak otyłość,
cukrzyca, nadciśnienie itp. (3-8),
 dziecko jest chronione przed infekcjami (9-12),
 kobieta ma mniejszą szansę na zachorowanie na depresję poporodową oraz raka
piersi (13-16).
Jak widać, dzięki karmieniu piersią można zapobiec wielu chorobom, które nie tylko
negatywnie przekładają się na zdrowie jednostek ale także na stan zdrowia całego
społeczeństwa. Leczenie wspomnianych chorób wymaga ogromnych nakładów
finansowych. Inwestycja we wsparcie laktacyjne pozwoli więc uniknąć tych kosztów w
przyszłości i poprawi jakość życia obywateli. Podstawą wsparcia jest darmowa dla kobiety
opieka doradcy laktacyjnego.
Dlaczego refundacja wsparcia laktacyjnego jest tak ważna:





dzięki wsparciu laktacji, zwiększeniu ulegnie procent dzieci karmionych piersią,
dzieci będą potrzebowały mniej interwencji medycznych,
kobiety rzadziej będą chorowały na depresję poporodową i raka piersi,
koszty leczenia dzieci i kobiet będą niższe.

W związku z tym postulujemy o włączenie porady laktacyjnej do koszyka świadczeń
gwarantowanych.

Z poważaniem,
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Załącznik:
Podpisy pod petycją „W sprawie włączenia porady laktacyjnej do koszyka świadczeń
gwarantowanych”.

