Kto pomoże Ci po porodzie w
karmieniu piersią?
UWAGA:” Na podstawie „The Womanly Art of Breastfeeding”- stan
w USA, pomimo adaptacji może się różnić od realiów w Polsce.
W jaki sposób może mi
Kto?

pomóc w karmieniu
piersią?

Co trzeba
zapamiętać?
Jest doświadczoną

NIEMEDYCZNE,

Liderka La Leche League
http://www.llli.org/
http://www.lllpolska.org/

PROFESJONALNE WSPARCIE
LAKTACYJNE
DZIĘKI WIELOMIESIĘCZNEMU
SZKOLENIUOsobista i
telefoniczna pomoc,
spotkania znajdowanie
informacji i rozwiązań

karmiącą mamą, nie
zawsze ma
wykształcenie
medyczne
może cię pokierować
do osób z
wykształceniem
medycznym, lub
innych miejsc w
waszej okolicy
Ma niewielkie lub

Lekarz – położnik

Minimalizuje

żadne przeszkolenie

interwencje, dba o to

we wsparciu

abyś była blisko ze
swoim dzieckiem

laktacyjnymmoże mieć
ukończone kursy
laktacyjne
Ma podstawowe
przeszkolenie we
wsparciu
laktacyjnym. W

Przyjmuje poród
Położna szpitalna

fizjologiczny i dba o
ciągła bliskość mamy i
dziecka

zależności od szkoły
i indywidualnej
ścieżki
dokształcania się
możne zapewnić mamie
pomoc i wsparcie w
przystawianiu do
piersi i nauce
karmienia piersią.

Wykształcona i
doświadczona zwykle w
swoim macierzyństwie
Doula
http://www.doula.org.pl/
http://www.dona.org/

kobieta, zapewniająca
ciągłe niemedyczne,
fizyczne, emocjonalne i
informacyjne wsparcie
dla matki i rodziny na
czas ciąży, porodu i po
porodzie.

Zwykle przeszkolona
w podstawach
karmienia piersią,
Niektóre maja
dodatkowe szkolenia
z zakresu karmienia
piersią
Zwykle są matkami,
ale nie zawsze
Ma niewielkie lub
żadne przeszkolenie

Pielęgniarka szpitalna

Dba o bliskość mamy i

we wsparciu

dziecka

laktacyjnym, może
mieć ukończone kursy
laktacyjne
Ma niewielkie lub

Pediatra/Neonatolog

Dba o bliskość mamy i

żadne przeszkolenie
we wsparciu

dziecka

laktacyjnym, może
mieć ukończone kursy
laktacyjne
Nie muszą
mieć certyfikatów
(wyj. PKP) w
rozumieniu
przepisów, zwykle
mamy z własnym

Doradca laktacyjny, edukator,
specjalista, itp
promotor karmienia piersią
http://www.kobiety.med.pl/cnol/

Może pomóc z
podstawowymi problemami
w laktacji

doświadczeniem i/lub
po kursach
doszkalającychnie,
nie mają zwykle
wykształcenia
medycznego
Niektórzy mogą mieć
małe lub żadne
doświadczenie we
wspieraniu mam

PROFESJONALNE
Międzynarodowy Certyfikowany

PRZYGOTOWANIE DO
WSPARCIA LAKTACYJNEGO

Mogą nie mieć dzieci
lub nie karmić

Konsultant Laktacyjny (IBCLC),

Doświadczone i

piersią. Mają

http://iblce.org/

certyfikowane do

wykształcenie

http://laktacja.org.pl/
Certyfikowany Doradca

wspierania w karmieniu
piersią w tym w trudnych

medyczne lub
pokrewne: (lekarz,

Laktacyjny (CDL)

i skomplikowanych

pielęgniarka,

http://www.kobiety.med.pl/cnol/ przypadkach dzięki wielu położna, psycholog,
szkoleniom i setkom
godzin praktyk.

Szczegółowe

informacja

laktacyjnej w Polsce
LAKTACYJNE W POLSCE

na

temat

znajdziesz

gdzie
w

logopeda etc)

szukać

artykule:

pomocy

WSPARCIE

Ponieważ ciągle pojawiają się zarzuty, że doula nie jest od
karmienia piersi i wchodzi w kompetencje położnej:
*Pojęcie doula (w starożytnym języku greckim oznaczające
służąca) pojawiło się po raz pierwszy pod koniec lat 60-tych
w Stanach Zjednoczonych w książce antropolożki Dany Raphael i
określało doświadczoną w swoim macierzyństwie kobietę, która
wspiera młodą matkę w karmieniu piersią i opiece nad
noworodkiem.[I]
Źródła:
http://www.doula.org.pl/
http://iblce.org/
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