Wsparcie laktacyjne w Polsce
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W Polsce edukacją i certyfikacją zajmuje się Centrum Nauki o
Laktacji
CNoL przygotowuje do 2 certyfikatów własnego CDL
(Certyfikowanego
Doradcy
Laktacyjnego)
oraz
IBCLC
(Internatiolnal Board Certificated Lactation Colsultant), Aby
uzyskać tytuł CDL lub IBCLC należy się wykazać dyplomem
kierunków medycznych: Uniwersytet Medyczny, Szkoła
Pielęgniarko – Położnicza, ale także humanistycznych takich
jak: Psycholog czy Logopeda
CNoL przeprowadza też egzamin na CDL
http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=3%3Awarunki-uzyskaniacertyfikatu&Itemid=4&lang=pl;
Certyfikacja IBCLC zajmuje się IBLCE – International
Board
of
Lactation
Consultant
Examiners http://iblce.org/.

http://www.kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/sciezki.pdf
Lista CDL i IBCLC znajduje się tutaj:
http://pediatria.mp.pl/karmienie-piersia/show.html?id=71012
Numery certyfikatów CDL dostępne są na stronach:
http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=10&Itemid=3&lang=pl

Numery certyfikatów IBCLC tutaj:
http://laktacja.org.pl/viewpage.php?page_id=10
Każdy certyfikat wydawany jest na 5 lat, po tym czasie traci
swoją ważność i konieczna jest recertyfikacja.
W Polsce mamy także Komitet
Piersią: http://laktacja.pl/

Upowszechniania

Kamienia

Wsparcie CDL i IBCLC jest odpłatne, NFZ nie przewidział w
koszyku świadczeń gwarantowanych refundacji usług wsparcia
laktacyjnego, wiele z CDL i IBCLC pracuje jednak na oddziałach
szpitalnych, lub w poradniach jako lekarze i położne tam w
ramach świadczonych usuług refundowanych można uzyskać
bezpłatnie wsparcie laktacyjne.
Każda chętna osoba, która nie ma wykształcenia medycznego,
może stać się Promotorem Karmienia Piersią
PROMOTOR KARMIENIA PIERSIĄ
Funkcjonuje jeszcze PKP, jest to osoba, kobieta, która nie ma
żadnego wykształcenia medycznego, w związku z tym nie może być
CDL i IBCLC, ale może wspierać karmienie piersią dzięki
odpowiedniku szkoleniu i praktykom, listę certyfikowanych PKP
można znaleźć na stronie Centrum Nauki o Laktacji.
Promotorki

mają

odpowiednią

wiedzę

i

przeszkolenie

aby

wspierać mamy w drodze mlecznej, chociaż nie mają
specjalistycznego wykształcenia umożliwiającego rozwiązywanie
wszystkich problemów w laktacji.

La Leche League
Ponad to od kilku lat w Polsce działa La Leche League,
aktualnie (na dzień dzisiejszy 4.2015) posiada 3 aktywne
liderki: w Łodzi Magda Karpienia oraz w Zielonej Górze Julita
Hypki, w Krakowie Darya Grygorjeva (wsparcie w językach:
ukraiński, rosyjski, angielski) kontakt można uzyskać na
stronie:
http://www.lllpolska.org/index.php/liderki

Wsparcie La Leche League jest bezpłatne i opiera się na
wolontariacie specjalnie przeszkolonych matek, które same
karmiły piersią.
La Leche League to ogólnoświatowa organizacja non-profit zajmująca się wspieraniem matek karmiących naturalnie
i poszerzaniem świadomości społecznej.
Nasza misja to pomoc kobietom na całym świecie na zasadzie wsparcia osobistego dawanego matkom przez matki,
poprzez zachętę, informację, edukację i promowanie karmienia piersią jako ważnego elementu rozwoju dziecka.
W latach 50-tych XX wieku 7 kobiet miało marzenie.
Chciały nieść wsparcie, informację i zachętę, których nie doświadczyły same i promować karmienie piersią jako
najnaturalniejszy i najlepszy sposób nawiązywania więzi z dzieckiem. Spotykały się w domach. Dzięki
informacjom przekazywanym z ust do ust, spotkania szybko przerosły ich możliwości lokalowe.
Obecnie La Leche League działa w 69 krajach i opiera się na pracy ponad 40 tys. wolontariuszek, będąc
niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie karmienia piersią.
[http://www.lllpolska.org/index.php/o-la-leche-league]

Ponadto w Polsce działają DOULE wspierające mamy podczas
ciąży, porodu i połogu, usługi DOUL są odpłatne, informacje na
ich
temat
można
znaleźć
tutaj: http://www.doula.org.pl/znajdz-doule-8
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