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PARTNERZY MEDIALNIPARTNERZY STRATEGICZNYPARTNERZY MERYTORYCZNI

WYZWANIA 
WSPÓŁCZESNEJ 
GINEKOLOGII
Szacuje się, że niepłodność dotyczy około
15-18% par, starających się o dziecko.
O problemach, z którymi borykają się przyszli 
rodzice, a także o wyzwaniach, przed którymi
stoi współczesna ginekologia rozmawialiśmy
z Prof. dr hab. n. med. Mirosławem Wielgosiem 
oraz dr n. med. Iwoną Szymusik.

Jakie chroby mogą stać się przyczyną kło-
potów z zajściem w ciążę?

W kontekście planowania ciąży przyczyną kło-
potów mogą stać się:

• źle wyrównane / niewyrównane/  źle leczone
choroby przewlekłe (od częstych chorób 
w  populacji kobiet w  wieku reprodukcyj-
nym, takich jak niedoczynność tarczycy, po 
znacznie rzadsze scenariusze kliniczne, jak 
np. pacjentki z niewydolnością nerek)

• choroby / zespoły związane z  ginekologią, 
bezpośrednio wpływające na niepłodność: 
zespół PCO, endometrioza, przebyte zapa-
lenia przydatków

• stany związane z  patologicznym odżywia-
niem: zarówno anoreksja, jak i otyłość pa-
tologiczna

Panie Profesorze, jak duży problem w Polsce 
stanowi niepłodność? Jakie kroki powinno się 
podjąć, w celu prawidłowej diagnostyki i sku-
tecznego leczenia?

Epidemiologia niepłodności w  Polsce nie jest 
do końca sprecyzowana - uważa się, że po-
dobnie jak na świecie, dotyczy około 15-18% 
par w wieku reprodukcyjnym, a więc potencjal-

nie co 6. pary starającej się o dziecko. Stanowi 
więc problem niezwykle istotny, wg WHO na-
zywany chorobą społeczną, podobnie jak cho-
ciażby cukrzyca.  Kroki do podjęcia: edukacja 
personelu medycznego co do istotności poniż-
szych:

• znajomość definicji niepłodności przez le-
karzy podstawowej opieki zdrowotnej i gine-
kologów

• znajomość podstawowych zjawisk z fizjolo-
gii układu rozrodczego człowieka i umiejęt-
ność przekazania podstawowej wiedzy, doty-
czącej planowania rodziny, pacjentce/parze 
zgłaszającej się po pomoc 

• umiejętność przekierowania pacjentki/pary 
do ośrodka lub grupy specjalistów w leczeniu 
niepłodności w  sposób sprawny, jeżeli tego 
wymaga sytuacja

• znajomość podstawowych narzędzi, wyko-
rzystywanych w  diagnostyce problemu: np.
pamiętanie, że problem dotyczy dwojga
ludzi - należy  skierować na badanie nasienia 
do ośrodka oceniającego, według aktualnie 

zalecanych kryteriów WHO 2010 (równoległe 
myślenie o obojgu). Podsumowując: Podsta-
wowe znaczenie ma edukacja i świadomość 
problemu, umiejętność zebrania wywiadu 
i podjęcia wstępnych podstawowych kroków 
diagnostycznych oraz przekierowanie do 
specjalistów w  stosunkowo krótkim czasie. 

Coraz więcej kobiet decyduje się na urodze-
nie dziecka po 35., a  nawet 40. roku życia.
Jakie zagrożenia dla matki i dla dziecka   niesie 
za sobą późna ciąża/późne macierzyństwo?

Późne macierzyństwo jest zjawiskiem coraz 
bardziej powszechnym. W przypadku matki:

• większe ryzyko powikłań w  okresie przed-
porodowym - np. nadciśnienia tętniczego,
cukrzycy ciążowej, 

• nasilony aspekt psychologiczny  (zwłaszcza 
u matek >40 w ciąży I)

• większe ryzyko wad genetycznych płodu,
ryzyko diagnostyki inwazyjnej i  powikłań 
z nią związanych.

W przypadku płodu:
• ryzyko genetyczne
• poród przedwczesny - zarówno samoistny,

jak i bardzo istotny poród przedwczesny ja-
trogenny

• konsekwencje wcześniactwa po stronie neo-
natologicznej

W  kwestii ciąży zagrożonej. Jakie są przy-
czyny (poronień) i  skąd biorą się problemy 
z donoszeniem ciąży?

Przyczyny poronień: genetyka w  około 60%, 
ponadto istnienie trombofilli / zespołu anty-
fosfolipidowego, chorób przewlekłych niewy-
równanych, infekcji z  gorączką na początku 
ciąży, wad macicy. Problemy z  donoszeniem 
ciąży mogą być wielorakie (3 mechanizmy po-
rodu przedwczesnego: samoistny, jatrogenny, 
wskutek przedwczesnego odpłynięcia płynu 
owodniowego - PROM)

• samoistny poród przedwczesny: infekcje, 
bezobjawowe skracanie i  rozwieranie szyjki 
macicy, krwawienie

• jatrogenny: brak możliwości donoszenia ze 
względu na choroby współistniejące. 

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 
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WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DZIECKA

Ile witaminy D podawać dzieciom 
profilaktycznie? 
 
ZGODNIE Z ZALECENIAMI POLSKICH EKSPERTÓW:

noworodki urodzone przedwcześnie
Suplementacja powinna być wprowadzona od pierwszych dni życia (tak 
wcześnie jak możliwe jest żywienie enteralne):
- dawka witaminy D 400 – 800 IU (10-20 μg/doba) powinna być zapewniona 
do momentu uzyskania wieku skorygowanego 40 tygodni ciąży, następnie 
dawka rekomendowana dla noworodków urodzonych o czasie

noworodki i niemowlęta (0-12 miesięcy)
Niezależnie od sposobu żywienia noworodka/niemowlaka (karmienie 
piersią czy mlekiem modyfikowanym) należy suplementować witaminę D 
w następujących dawkach:
-  do 6 miesiąca życia 400 IU (10 μg/doba),
- powyżej 6 miesiąca do 12 miesiąca życia 400 – 600 IU (10-15 μg/doba) 
zależnie od podaży witaminy D w diecie 

dzieci i młodzież w wieku od roku do 18 lat
- suplementacja w dawce 600 – 1000 IU (15-25 μg/doba), zależnie od masy 
ciała, w miesiącach wrzesień – kwiecień lub przez cały rok, jeżeli nie jest 
zapewniona efektywna synteza witaminy D w miesiącach letnich 

otyłe dzieci i młodzież 
- suplementacja w dawce 1200 – 2000 IU (30 – 50 μg/dobę), zależnie od 
masy ciała, w miesiącach wrzesień – kwiecień lub przez cały rok, jeżeli nie jest 
zapewniona efektywna synteza witaminy D w miesiącach letnich 

Odpowiednie żywienie, już od pierwszych dni życia, ma ogromny wpływ na rozwój 
fizyczny i psychiczny dziecka. Właściwie zbilansowana dieta,  w pierwszych latach życia, 
jest jednym z najważniejszych aspektów i stanowi sposób profilaktyki wielu schorzeń.

W okresie życia płodowego, jak i niemowlęctwa 
dochodzi do programowania  metabolizmu 
dziecka, a w konsekwencji programowania sta-
nu zdrowia na kolejne lata życia. Prawidłowe 
żywienie, czyli odpowiednia do potrzeb podaż 
składników odżywczych wpływa na zmniejsze-
nie ryzyka  rozwoju niektórych chorób cywiliza-
cyjnych. Wśród nich można wymienić: otyłość, 
cukrzycę, osteoporozę, miażdżycę i  chorobę 
niedokrwienną serca, alergię oraz nowotwory. 
Żywność dla dzieci powinna być odpowied-
niej jakości, urozmaicona i   akceptowalna pod 
względem smaku. Zalecenia żywieniowe są 
precyzyjnie opracowywane przez naukowców 
z dziedziny pediatrii i żywienia. 

Należy zaznaczyć, iż najodpowiedniejszym po-
karmem dla noworodka i niemowlęcia jest mle-
ko matki. Zaleca się wyłączne karmienie piersią 
przez pierwszych 6 miesięcy życia. Wprowa-
dzanie pokarmów uzupełniających wg eks-
pertów należy rozpocząć po ukończeniu przez 
dziecko 17. tygodnia życia i nie później niż w 26. 
tygodniu życia. Większość niemowląt w  tym 
wieku posiada już zdolność przyjmowania po-
karmów stałych oraz nabywa umiejętności sie-
dzenia. Zaleca się wprowadzanie nowych skład-
ników diety pojedynczo, od małych porcji, np. 
3-4 łyżeczek, obserwując reakcję dziecka czy 
nie występują objawy nietolerancji lub alergii. 

Rola witaminy D w rozwoju dziecka

Witamina D nazywana jest  też witaminą „sło-
neczną”, ponieważ powstaje w  skórze pod 
wpływem promieni słonecznych, odgrywa waż-
ną rolę w metabolizmie wapnia i fosforu, dlate-
go jest niezbędna między innymi do prawidło-
wego rozwoju kości. Badania wskazują, że może 
ona dawać również wiele innych ogólnoustro-
jowych korzyści zdrowotnych. Do takich należą 
m.in. pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni i układu odpornościowego. Witamina 
D jest również potrzebna do normalnego roz-
woju kości u dzieci i utrzymania prawidłowego 
poziomu wapnia we krwi. Wśród mieszkańców 
Polski oraz Europy Środkowej zarówno u dzieci, 
młodzieży jak i dorosłych występuje powszech-
ny niedobór witaminy D. Dlatego też wytyczne 
z 2013 roku zalecają suplementację witaminy D 
w całej populacji.Główną przyczyną niedoborów 

od spożywanych przez nią pokarmów, głównie 
ryb morskich. Zapewnienie odpowiedniej po-
daży kwasów omega-3 jest istotne przez cały 
okres życia, ponieważ DHA nie tylko wpływa na 
prawidłowe funkcjonowanie mózgu i  zapewnia 
właściwe widzenie także w wieku dorosłym, ale 
razem z kwasem EPA przyczynia się do prawid-
łowej pracy serca. DHA jest ważnym składnikiem 
lipidowym struktur mózgu oraz siatkówki oka. 

Noworodki urodzone przedwcześnie

Jest to grupa dzieci  szczególnie narażona na 
niedobory DHA. Transport DHA przez łożysko 
jest najefektywniejszy w  ostatnich tygodniach 

witaminy D jest niedostateczna synteza skór-
na (podstawowe źródło witaminy D dla organi-
zmu), związana ze strefą klimatyczną, w której 
żyjemy. Syntezę skórną witaminy D ogranicza 
również stosowanie kremów z  filtrami UV, za-
nieczyszczenie powietrza, zbyt mała ilość cza-
su spędzana na świeżym powietrzu. W Europie 
Środkowej, od października do marca, brak 
odpowiedniego nasłonecznienia nie pozwala 
na wystarczającą syntezę skórną. W przypadku 
dzieci poniżej 6. miesiąca życia bezpośrednia 
ekspozycja na słońce nie jest zalecana.

Kwasy omega – 3

Należą do niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (kwasy tłuszczowe omega-3), 
które muszą być dostarczane z dietą, ponieważ 
nasz organizm nie potrafi ich wytworzyć w wy-
starczającej ilości. Suplementację kwasem DHA 
zaleca się kobietom w  ciąży, ponieważ jest on 
niezwykle istotny dla prawidłowego rozwoju 
dziecka w łonie matki – udowodniono, że spo-
żywanie DHA przez matkę, wspomaga prawid-
łowy rozwój oczu i mózgu u płodu oraz niemow-
ląt karmionych piersią. Zasadnicze znaczenie 
ma zapewnienie odpowiedniej podaży kwasów 
omega-3 w wieku rozwojowym, gdyż DHA sta-
nowi ważny element budulcowy ośrodkowego 
układu nerwowego rozwijającego się organi-
zmu. Kwas DHA (dokozaheksaenowy) i EPA (ei-
kozapentaenowy) znajduje się w mleku matki, 
jednak jego ilość może być różna, w zależności 

ciąży. Suplementacja DHA u  noworodków ko-
rzystnie wpływa m.in. na.:

                       - Prawidłowy rozwój wzroku

                       - Prawidłowy rozwój mózgu

Źródłem DHA może być olej z  alg oraz olej 
rybi. Olej z alg zawiera przede wszystkim DHA, 
a  w  niewielkim stopniu EPA. Można go poda-
wać dziecku od pierwszych dni życia. Według 
wytycznych do drugiego roku życia zaleca się 
podawanie DHA. Natomiast po ukończeniu dru-
giego roku życia podaje się łącznie DHA i  EPA 
w odpowiednich proporcjach (olej rybi).

Witamina D

11 kapsułka 

Bioaron Baby 0 m+
zapewnia:

Omega-3

Źródło DHA 
olej z alg

Schizochytrium sp.

DHA

100 mg/dobę

400 j.m.

10 μg/dobę4

BIOARON_BABY_LEK_W_POLSCE_27_07_2017_Q.indd   1 07/08/17   15:17
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Wśród 
mieszkańców 
Polski oraz 
Europy 
Środkowej 
(…) występuje 
powszechny 
niedobór 
witaminy D

Zalecana suplementacja kwasów omega-3 
dla niemowląt urodzonych o czasie i dzieci

Niemowlęta karmione piersią
Kobiety karmiące piersią powinny przyjmować dziennie 200 mg 
DHA, w przypadku niskiego spożycia ryb 400-600 mg DHA.

Niemowlęta  po zakończeniu karmienia piersią do 24 
miesiąca życia - 100 mg dziennie

Niemowlęta karmione mlekiem modyfikowanym 
Zależnie od stosowanego preparatu mlecznego (niektóre nie 
są suplementowane DHA) stosuje się suplementację 100 mg 
DHA dziennie

Noworodki urodzone przedwcześnie:
zaleca się suplementację 100 – 200 mg (do 1,5% wszystkich 
kwasów tłuszczowych w diecie) 

Dzieci od 2 do 18 roku życia:
250 mg DHA + EPA dziennie

Jeżeli matka nie stosuje się do powyższych wskazówek, 
suplementacja DHA u dzieci jest zalecana 
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rozmawia PATRYCJA lewandowska

Jest Pani mamą dwójki dzieci. Co wnosi ma-
cierzyństwo do życia kobiety i  jak rodziciel-
stwo wpłynęło na Pani życie? 

Macierzyństwo to dla mnie niewiarygodna lekcja 
pokory. Uczę się każdego dnia. Uczę się i dzieci, 
i siebie. Takie małe szkraby potrafią obnażyć do 
trzewi.  I stoję sobie nagusieńka przed lustrem 
i  niekoniecznie widzę to, co chciałabym zoba-
czyć. Bo przecież wydawało mi się, że jestem 
oazą spokoju, a ten spokój na próbę regularnie 
jest wystawiany np. przez bunt dwulatka albo 
malca, który za nic nie chce spać piętnastą noc 
z rzędu. Macierzyństwo to też miłość, której nie 
da się opisać. Cierpliwość, o jaką bym się nie po-
dejrzewała. To nieprzespane noce, trening ela-
styczności, rosnąca asertywność i świadomość, 
że za nic nie zamieniłabym ani jednej sekundy 
z moimi chłopakami. Co tam, kiedyś się wyśpię! 
I jeszcze kiedyś zmierzę się z Ironmanem. A na 
razie po raz setny wyrecytuję: "Babo, babo udaj 
się, bo jak nie, to cię zjem!".

Beata Sadowska to kobieta bardzo aktywna 
zarówno zawodowo, jak i  prywatnie. Macie-
rzyństwo, dziennikarstwo, podróże, sport, 
pisanie książek i  dodatkowo prowadzenie 
bloga… Czy może się Pani podzielić z  nami 
receptą na sprawną organizację życia? Jaki 
jest Pani sposób na pogodzenie go z wszyst-
kimi pasjami?

Nie mam perfekcyjnych recept perfekcyjnej pani 
domu i daleka jestem od radzenia, bo mnie też 
czasem plączą się sznurówki. Aktywność mam 
we krwi, więc trudno mi zmienić przyzwyczaje-
nia. Ale we krwi mam też chyba wrodzony op-
tymizm i  to na pewno bardzo pomaga. Ciągle 
biegam, choć mniej regularnie, ciągle trenuję 
do triathlonu, choć nie przejmuję się, jak nie wy-
konam planu w 100%. Cieszy mnie każdy bieg, 
każda rowerowa przejażdżka, każde wyjście na 
basen. Małe wielkie radości. Chwile, kiedy mogę 
złapać własne myśli za ogon albo... zwyczajnie 
nie myśleć. Kiedyś byłam sportową kujonicą: 

MAMA NA MEDAL

Zdrowe śniadania,lunche, kolacje

O macierzyństwie 
na pełnych obrotach 
rozmawiamy z Beatą 
Sadowską – dziennikarką 
radiową i telewizyjną, 
miłośniczką podróży, 
pasjonatką zdrowego 
stylu życia, a przede 
wszystkim – mamą 
dwójki dzieci.

plan musiał być wykonany, choćby nie wiem co. 
Teraz nie jest wykonany i też jest dobrze. Ile razy 
zdarzyło mi się, że zabierałam ze sobą buty do 
biegania i  szkoda mi było wspólnych harców 
z dziećmi, więc odpuszczałam trening. Jeszcze 
sobie pobiegam, a  czas z  synkami tak szybko 
pędzi. Tych chwil nikt mi nie odda. Nie chcę ich 
przegapić. 

Bieganie to Pani pasja. Jakiego rodzaju ak-
tywność fizyczną poleciłaby Pani kobietom 
w ciąży, które nie mają przeciwwskazań do jej 
podjęcia? Jak wrócić do formy sprzed ciąży?

Na pewno najpierw warto porozmawiać z  leka-
rzem prowadzącym ciążę. Ja biegam od kilku-
nastu lat, jako dziecko też trenowałam lekkoat-
letykę, więc mam organizm przyzwyczajony do 
wysiłku fizycznego. Oczywiście, choć z  pierw-
szym synkiem biegałam do końca ósmego mie-
siąca, a z drugim - do siódmego, nie trenowałam 
jak szalona. To było podtrzymywanie aktywności 
fizycznej, a nie ściganie się. Spokojnie, rozsąd-
nie, z głową. Ktoś powie: gdzie tu głowa, skoro 

w  trzecim miesiącu ciąży zrobiła pani połówkę 
Ironmana (1900m pływania w Bałtyku, 90km na 
rowerze i 21km biegu). No zrobiłam, ale znowu: 
po pierwsze -  miałam zgodę mojej lekarki, po 
drugie - obiecałam, że nie spadnę z  roweru i   
jak będzie za gorąco, zejdę z  trasy. Słowa do-
trzymałam. Wszystko robiłam w swoim tempie, 
spokojnie, bez szaleństw. Nie miałam przeciw-
wskazań. Chodziłam też w ciąży na jogę, ale nie 
wszystkie pozycje mogłam wykonywać. Jeśli 
ćwiczenia, to na pewno spokojne, a  jeśli mamy 
wątpliwości - zawsze warto porozmawiać z  le-
karzem. Jak wrócić do formy sprzed ciąży? Bę-
dzie nam łatwiej, jeśli w ciąży będziemy jeść "dla 
dwojga, a nie za dwoje". Zresztą to, czym żywimy 
się w ciąży ma wpływ nie tylko na nas, ale też na 
nasze dziecko i na jego zdrowie w przyszłości. To 
nie jest czas odpuszczania sobie, ale świado-
mego przygotowywania się do przyjścia szkraba 
na świat. 

Na Pani blogu www.beatasadowska.com 
można znaleźć wiele inspiracji kulinarnych.
Powszechnie wiadomo, iż zdrowa i  dobrze

zbilansowana dieta ma ogromny wpływ na
prawidłowy rozwój dziecka. Jak wypracować
zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci?

Ach, gdyby to było powszechnie wiadome pol-
skie dzieci nie tyłyby najszybciej w Europie i nie 
mielibyśmy plagi otyłości wśród dzieci do ośmiu 
lat! Wiedza to jedno, a jej zastosowanie to dru-
gie. Nie nauczymy dziecka wcinania marchewki, 
jeśli sami objadamy się niezdrowymi batona-
mi i  chipsami. Warto zacząć od siebie. U  nas 
w domu nie ma szafki ze słodyczami, bo nie ma 
zwyczaju nagradzania cukrem. To nie znaczy, 
że na przyjęciu urodzinowym rówieśników pę-
dzę do synka i wyrywam mu tort z gardła. Chce, 
niech spróbuje. Próbuje i odstawia po dwóch kę-
sach, bo to nie jego smak. Od malucha jadł wa-
rzywa, kasze, owoce. Nie ciasteczka i czekoladki. 
Starszy synek Tytus miał okres bananowy. Tylko 
banan i  zero warzyw, więc cierpliwie miksowa-
łam mu te banany z marchewką, pietruszką, po-
rem, selerem. Któregoś dnia zobaczył u mnie na 
talerzu coś, na co pokazał palcem i powiedział: 
TOOOOOO! Proszę bardzo, pomyślałam, ale bez 
szans, że zjesz. Jeśli dobrze pamiętam, to była 
pasta z  pietruszki, marchewki, pora i  ziemnia-
ków polana olejem lnianym. Spróbował i  zjadł 
połowę mojej porcji. Od tamtej pory wcinał 
wszystkie warzywa. Na talerzu zawsze dostawał 
różne rzeczy, ale same zdrowe. Wybierał, to była 
zabawa, a przy okazji uczył się smaków. Dziecko 
nie od razu rejestruje nowy smak. Musi spróbo-
wać czegoś wiele razy. Nie rezygnujmy z kalafio-
ra, bo "wypluty i nie lubi". Niech wypluje siedem 
razy, jest szansa, że za ósmym polubi. 

Otworzyła Pani, w  Gdańsku, lokal ze zdro-
wą żywnością. Co zainspirowało Panią do 
stworzenia takiego miejsca i jakie smaki tam
królują?

GUGA SWEET i  GUGA SPICY - nasze bliźniacze 
lokale ze zdrowym jedzeniem. Nasze, bo otwo-
rzyliśmy je razem z przyjaciółmi. Ja pamiętam 
taką historię sprzed dwóch lat: spaceruję po 
gdańskiej Starówce i  w  czterech kawiarniach 
z rzędu pytam o roślinne mleko. Patrzą na mnie 
jak na wariatkę z  fanaberiami nie z  tej ziemi. 
Pytam moją przyjaciółkę, a  teraz wspólniczkę, 
o co chodzi. "O nic, u nas nie ma innego mleka 
niż krowie" - odpowiada. Nie mogłam uwierzyć. 
Ewa z kolei pamięta, jak przyjechałam do Gdań-
ska po bardzo ciężkim tygodniu, przepracowa-
na, niewyspana, bo synkowi wychodziły zęby, ale 
uśmiechnięte od ucha do ucha. Teraz to ona za-
pytała: "Sadzia, skąd ty masz tyle energii". "Nie 
wiem, odpowiedziałam, ja chyba po prostu zdro-
wo jem". Te dwie anegdoty to trochę historia na-
szego biznesu. Chcemy zdrowo karmić, chcemy 
pokazać, że eko nie oznacza bezkształtnej ma-
małygi na talerzu. W końcu -  udowadniamy, że 
słodkie nie musi być tuczące, tłuste i niezdrowe. 
Mamy słodycze bez białego cukru i białej mąki. 
Mamy bezglutenowe i wegańskie ciasta. Frykasy 
bez wyrzutów sumienia!

Słodycze bez wyrzutów sumienia.
Gotujemy z pasją to, co sami lubimy
jeść. Nie używamy białego cukru
i białej mąki. Serwujemy zdrowe frykasy 
i dobrą energię. Duży wybór wegańskich
i bezglutenowych deserów. Mamy świetnie 
zaopatrzony kącik dla dzieci. I lubimy psy!

GUGA SWEET & GUGA SPICY 
ul. Stara Stocznia 2/9 i 2/10
80-862 Gdańsk

Zdrowe śniadania,lunche, kolacje
i bezglutenowych deserów. Mamy świetnie 
zaopatrzony kącik dla dzieci. I lubimy psy!
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Zdrowe śniadania,lunche, kolacje

Mleko mamy to 
najzdrowszy posiłek dla 
dziecka, który idealnie 
dostosowuje się do 
jego potrzeb. Karmienie 
piersią ma korzystny 
wpływ na zdrowie 
maluszka i mamy. Choć 
wydaje się to proste, 
początki karmienia nie 
zawsze są takie łatwe 
jak wielu przyszłym 
rodzicom się wydaje.

może w unormowaniu laktacji. Przy zbyt małej 
ilości pokarmu odciąganie mleka za pomocą 
laktatora będzie stymulowało laktację. Co waż-
ne, dzięki wyjątkowej konstrukcji laktatorów 

Philips Avent mleko z piersi trafia bezpo-
średnio do butelki, nawet jeśli sie-

dzisz prosto. Wygodna pozycja 
i odprężenie podczas odcią-

gania pokarmu w naturalny 
sposób sprawiają, że mleko 
łatwiej wypływa. Laktator 
pomaga uśmierzyć ból przy 
nawale pokarmu oraz usta-
bilizować wypływ mleka. 

Będzie też nieoceniony przy 
podrażnieniach oraz obrzę-

kach brodawki. Gdy na kilka 
godzin będziesz chciała wyjść 

z domu, laktator także będzie Twoim 
sprzymierzeńcem. Dzięki niemu możesz 

wygodnie odciągnąć pokarm, który maleństwu 
poda ktoś z bliskich. Dostępne są różne modele 
laktatorów Philips Avent, między innymi lakta-
tor manualny, pojedynczy oraz podwójny lakta-
tor elektryczny z serii Natural.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca 
wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 
miesięcy życia. Karmienie piersią warto konty-
nuować do ukończenia przez dziecko 2 lat lub 
nawet dłużej. 

Mleko mamy jest najlepsze

Mleko mamy to jedyny pokarm jakiego dziecko 
potrzebuje przez pierwszych 6 miesięcy, aby 
zdrowo rosnąć. Mleko mamy chroni maluszka 
przed wieloma chorobami. Zmniejsza ryzyko 
wystąpienia biegunki, zapalenia ucha środko-
wego, zapalenia układu oddechowego, układu 
moczowego i pokarmowego. Karmienie piersią 
w  wieku niemowlęcym, zmniejsza też ryzyko 
wystąpienia niektórych chorób w  życiu doro-
słym, takich jak: cukrzyca typu 1 i  2, nadwa-

ga i  otyłość czy astma. Karmienie piersią jest 
korzystne również dla mamy, zapewniając np. 
szybszą utratę kilogramów po porodzie, jak 
również zmniejszając ryzyko zachorowalności 
na raka jajnika i  raka piersi oraz wystą-
pienia osteoporozy.  Mleko mamy 
jest zawsze pod ręką, nie wy-
maga podgrzewania i   jest 
podawane za każdym razem 
z  miłością. Karmienie pier-
sią to świetny sposób na 
budowanie więzi z malusz-
kiem. Czasami, by rozpo-
cząć karmienie wystarczy 
jedynie przytrzymać dzie-
cko w  wygodnej do karmie-
nia pozycji, a ono samo będzie 
wiedziało, co robić dalej. Jednak 
nie zawsze przychodzi to bez tru-
du, a  wtedy sprzymierzeńcem karmiącej 
mamy będzie laktator.

Kiedy przyda się laktator?

W pierwszych dniach po porodzie laktator po-

Dlaczego warto zapisywać i monitorować 
cykl karmień?

Noworodka należy karmić na żądanie, min. 8 
razy dziennie, przy czym pamiętaj, że nie każdy 
płacz oznacza głód. Wkrótce sama się przeko-
nasz, że warto monitorować ilość i czas kar-
mień. Pozwala to lepiej rozpoznać zachowania 
i potrzeby dziecka. Podobnie jest z monitoro-
waniem pór drzemek i snu, co pomoże rodzi-
com ułożyć zdrowy plan dnia i zapewni odrobinę 
przewidywalności w nowej, chaotycznej rzeczy-
wistości z maluszkiem. Aby wszystkie te cenne 
informacje mieć zawsze pod ręką, wypróbuj 
uGrow, czyli pierwszą tego rodzaju medyczną 
aplikację, która ułatwia opiekę nad maluszkiem 
i pomaga rodzicom wspierać jego zdrowy roz-
wój. Możesz zapisywać w niej wszystkie cen-
ne informacje o swoim maluszku. Kompletem 
informacji zgromadzonych w aplikacji uGrow 
warto podzielić się także na wizytach kontrol-
nych z pediatrą. W aplikacji znajdziesz też wiele 
sprawdzonych porad dotyczących karmienia 
piersią. Bo sposobów na przedłużenie karmie-
nia piersią przecież nigdy nie za mało.

DODATEK PROMOCYJNY ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAW PRESS

polub nas na fcbk: Philips Avent

Co musisz wiedzieć
o karmieniu piersią

POBIERZ ZA DARMO
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dr n. med. Alicja Karney
Kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego 
Dnia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

rozmawia PATRYCJA LEWANDOWSKA

SZCZEPIENIA - PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH
Rozmawiamy z dr n. med. 
Alicją Karney na temat 
szczepień ochronnych jako 
istotnej profi laktyki chorób 
zakaźnych.

ciwciała, przekazane mu w okresie życia płodo-
wego oraz w czasie karmienia piersią. Te prze-
ciwciała giną między 3. a  6. miesiącem życia.

Program Szczepień Ochronnych oferuje wie-
le szczepionek. Które z nich są obowiązkowe, 
a które zalecane? 

Pogram Szczepień Ochronnych jest ustalany 
co roku na podstawie zaleceń Pediatryczne-
go Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień 

Jakie jest ryzyko wystąpienia działań nie-
pożądanych po szczepieniach? 

Szczepionki mogą dawać tzw. niepożądane 
odczyny poszczepienne (NOP). Odczyny te 
dzielimy na miejscowe i uogólnione. Miejscowe 
odczyny związane są z  miejscem szczepienia 
i są to: obrzęk, zaczerwienienie, guzek, a także 
bolesność w  miejscu zastrzyku. Po szczepie-
niu dziecko może być senne, mieć gorsze sa-
mopoczucie lub może być niespokojne. Z  re-
guły trwa to kilka dni i ustępuje. Występują też 
cięższe odczyny poszczepienne, takie jak np. 
w przebiegu wysokiej gorączki po szczepieniu, 
może dojść do wystąpienia drgawek, zdarzyć 
się może taka reakcja, którą nazywamy epi-
zodem hipotoniczno-hiporeaktywnym (HHE), 
czyli u  dziecka, po szczepieniu, dochodzi do 
obniżenia napięcia i  chwilowego braku kon-
taktu z  dzieckiem. Te epizody występują bar-
dzo rzadko, ja w  swojej długoletniej praktyce 
takiego epizodu nie widziałam. Ciężkie odczy-
ny występują bardzo rzadko -1 na 1 000 000 
szczepień. W Polsce zgłaszanych jest do PZH 
(Państwowy Zakład Higieny) rocznie około 
1000 tzw. NOP- ów, na przykład w 2014 roku 
zgłoszonych NOP-ów było około 1100, z  tego 
około tysiąc bardzo łagodnych, a  ciężkich 8. 
Biorąc pod uwagę wyszczepialność dzieci 
w Polsce, która jest na poziomie 98% populacji 
dziecięcej nie jest to duży odsetek odczynów 
po szczepieniu. Przebieg chorób zakaźnych 
może być bardzo ciężki, jak również powikłania 
po ich przebyciu, dlatego warto  zapobiegać im 
poprzez szczepienia. Profilaktyka jest zawsze 
lepsza niż leczenie. 

Poszukując najlepszych i  najskuteczniej-
szych metod zapobiegania chorobom zakaź-
nym, warto zdecydować się na szczepienia 
ochronne. Pani Doktor, jak działają szczepie-
nia i dlaczego szczepi się już niemowlęta? 

Szczepionka to substancja zawierająca drobno-
ustrój (bakterię, wirus) lub jego fragment, która 
po wprowadzeniu do organizmu powoduje wy-
tworzenie przeciwciał chroniących przed choro-
bą, przeciwko której jest wyprodukowana.  Po po-
daniu szczepionki antygen (wirus, bakteria) jest 
rozpoznawany przez układ odpornościowy czło-
wieka i w wyniku takiej reakcji wytwarzają się ko-
mórki tzw. pamięci immunologicznej. Dzięki tym 
komórkom, gdy dochodzi do kontaktu z  drob-
noustrojami układ immunologiczny rozpoznaje 
bakterię i  niszczy ją, zapobiegając rozwojowi 
choroby. Najbardziej niebezpieczne są choroby 
zakaźne dla dzieci najmłodszych, czyli w pierw-
szym roku życia. Układ odpornościowy rozwija 
się z wiekiem i noworodek po urodzeniu ma tylko 
tzw. odporność wrodzoną, czyli naturalne prze-

Ochronnych przy Ministrze Zdrowia oraz Rady 
Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym 
Inspektorze Sanitarnym i publikowany w Dzien-
niku Urzędowym przez  Ministerstwo Zdrowia. 
W  Polskim programie znajdują się zarówno 
szczepionki obowiązkowe, jak i  zalecane. Do 
szczepionek obowiązkowych należą: szczepion-
ka przeciwko gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio, 
odrze, różyczce, śwince, tężcowi, wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B, zakażeniom wywo-
łanym przez bakterie Haemophilus influenzae. 
Obecnie dla dzieci urodzonych po 31. grudnia 
2016 roku również obowiązkowa, i  zarazem 
bezpłatna, jest szczepionka przeciwko pneu-
mokokom -bakterii Streptococcus pneumoniae. 
Kolejną grupą są szczepienia zalecane, do któ-
rych należą szczepionki przeciwko rotawirusom, 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,  grypie, 
kleszczowemu zapaleniu mózgu, ospie wietrz-
nej, meningokokom (bakteria Neisseria menin-
gitidis)typ B, C i kilka innych. Zalecane jest rów-
nież szczepienie przeciwko wirusowi ludzkiemu 
brodawczaka, znanym jako HPV, a także szcze-
pienia dla osób, które wyjeżdżają do krajów, 
gdzie grozi im ryzyko zachorowania na cholerę, 
dur brzuszny, wściekliznę czy tez żółtą gorączkę. 
Ze szczepień zalecanych warto zdecydować się 
na szczepienie przeciwko rotawirusom, pneu-
mokokom i meningokokom, ponieważ są to bar-
dzo groźne schorzenia. Szczepionka przeciwko 
pneumokokom działa również na nosicielstwo, 
tak że jest szansa, że szczepiąc dużą grupę 
dzieci, zmniejszy się liczba popularnych zaka-
żeniach typu zapalenie ucha środkowego czy 
zapalenia płuc, które często kończą się hospi-
talizacją, jak również zagrożenie ciężką sepsą.

WIELKA PIĄTKA DLA ZDROWIA
bo to również sprzyja zatrzymywaniu wody 
w organizmie. Nie wolno przy tym zapominać 
o wypijaniu 2-2,5 litrów płynów dziennie, żeby 
zapobiec odwodnieniu. Trzeba pamiętać, że 
zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów nie 
spowoduje zmniejszania obrzęków. Kolejnymi 
dolegliwościami są rzeczy związane ze zmia-
ną całego układu kostno-stawowego. Brzu-
szek rośnie i  zmienia się środek ciężkości, 
wzrasta waga, czego konsekwencją jest rów-
nież zmiana chodu kobiety ciężarnej. Częste 
dolegliwości objawiają się w obrębie miednicy, 
kręgosłupa i  stóp. Przekręcanie się w  łóżku, 
z boku na bok, może nasilać te dolegliwości. 
Tutaj, po pierwsze, ważne jest odpowiednie 
dbanie o siebie już przed ciążą – zatroszcze-
nie się o swój dobry stan mięśniowy oraz kost-
no-stawowy. Istotne w  tym przypadku jest 
również odpowiednie obuwie, które nie będzie 
zmieniać statyki jeszcze bardziej. Zalecane 
jest również spanie z  poduszką typu rogal, 
podkładaną pod brzuch, żeby ten brzuszek nie 
ściągał i nie rotował mięśni kręgosłupa. Dobre 
jest również spanie z poduszką podłożoną pod 
szyję, tak jak w przypadku dyskopatii szyjnej. 
Ważne, żeby głowa znajdowała się w osi. Na-
leży pamiętać również o tym, aby nadmiernie 
nie przybrać na wadze. Każdy dodatkowy kilo-
gram obciąża kręgosłup. Częstą dolegliwością 
jest tzw. zgaga, czyli palenie w przełyku i gar-
dle. W tej sytuacji radzimy sobie z tym przede 
wszystkim za pomocą mniej objętościowych 
posiłków, spożywanych częściej w ciągu dnia. 
Warto zwrócić uwagę na to, po jakich pokar-
mach pojawiają się te dolegliwości i uzupełnić 
dietę płynami, w  szczególności wodami mi-
neralnymi ze zwiększoną zawartością mag-
nezu. Część kobiet wspomaga się jogurtami, 
kefirami naturalnymi bez żadnych dodatków 
owocowo- smakowych, bo te mogą nasilać 
objawy, a  naturalne je łagodzą. Kobiety cię-
żarne borykają się również z problemem nie-
trzymania moczu, szczególnie w  końcowym 
okresie ciąży, kiedy macica jest już duża i uci-
ska pęcherz moczowy. Tutaj trzeba pilnować, 
żeby nie chodzić z przepełnionym pęcherzem 
moczowym i  nie przetrzymywać moczu. Po-
mocna stanie się wkładka higieniczna. 

borykają się kobiety w ciąży i w  jaki sposób 
sobie z nimi radzić? 

Dolegliwości są zależne od trymestru, choć  
występują też takie, które towarzyszą kobie-
tom przez dłuższy czas. Pierwszy trymestr to 
głównie problem nudności i  wymiotów, spo-
wodowanych grą hormonalną, charaktery-
styczną dla tego okresu. One zwykle po 12-14. 
tygodniu mijają. Jeżeli się przedłużają, są na-
silone i uniemożliwiają kobiecie przyjmowanie 
pokarmu oraz płynów, to wymaga to interwen-
cji lekarskiej i zastosowania pewnych środków 
farmakologicznych. Na szczęście w większo-
ści przypadków odpowiednia dieta i  rozłoże-
nie posiłków na mniejsze porcje, a  także nie 
popijanie w trakcie jedzenia, lecz uzupełnienie 
płynów po posiłku, jest pomocne. Wybierając 
formę nawodnienia, warto sięgać po wodę 
niegazowaną lub lekką herbatę i raczej unikać 
napojów owocowych. W  połowie pierwszego 
trymestru, i  na początku drugiego, czasem 
pojawiają się bóle głowy, które mijają po 20. 
tygodniu. To również jest związane z grą hor-
monalną. Jeśli ból ten utrudnia funkcjonowa-
nie, to można sięgnąć po środek przeciwbólo-
wy, ale trzeba też pamiętać o tym, że ból może 
być objawem innych schorzeń - wówczas 
trzeba poinformować o  tym lekarza prowa-
dzącego. Dolegliwość, która często towarzy-
szy kobietom przez całą ciąże, to zaburze-
nia trawienne, objawiające się u wielu kobiet 
zaparciami. Wówczas skarżą się na uczucie 
wzdęć lub wzmożonej pracy jelit, co też wyni-
ka z pewnych zmian hormonalnych. Wówczas 
niezbędna jest dieta - przede wszystkim bo-
gato resztkowa, wysokobłonnikowa, bogata 
w warzywa i owoce. Pomocne wówczas stają 
się również pewnego typu środki, ułatwiające 
wypróżnienia, warto konsultować to je z leka-
rzem. W  trzecim trymestrze ciąży mogą po-
jawiać się obrzęki kończyn dolnych, związane 
ze zmianą przepływu płynów w  organizmie, 
które są zwykle typowe dla godzin popołu-
dniowo-wieczornych. Zalecany jest w  tym 
przypadku przede wszystkim odpoczynek. 
Dodatkowo należy kontrolować dietę, żeby nie 
przyjmować zbyt dużo soli i  węglowodanów, 

Ostatnio wiele się mów na temat „Big five”, 
czyli wielkiej piątki składników, kluczowych 
dla rozwoju dziecka: kwas foliowy, witami-
na D3, jod, DHA, żelazo.   W  związku z  tym 
jakie składniki powinna przyjmować kobie-
ta w ciąży? Czy ta lista nadal jest aktualna? 

W  tym przypadku mamy rekomendacje Pol-
skiego Towarzystwa Ginekologicznego za-
równo dla kobiet, które planują ciążę, spo-
dziewają się dziecka, jak i matek karmiących. 
Według nas, ginekologów i  położników, ta 
wielka piątka jest nadal aktualna i  zaleca-
na. W  okresie planowania ciąży, i  w  pierw-
szym trymestrze, niezwykle ważne jest 
uzupełnianie kwasu foliowego, jako profi-
laktyki wad cewy nerwowej. Kobieta powinna 
rozpocząć przyjmowanie kwasu foliowego 
mniej więcej 4-6 tygodni przed poczęciem. 
Kolejnym składnikiem są wielonienasyco-
ne kwasy tłuszczowe, tzw. DHA, które mają 
istotny wpływ na prawidłowy rozwój układu 
nerwowego dziecka i  jego narządu wzroku.   
Istotne jest również żelazo, ponieważ kobie-
ty, ze względu na fizjologię, narażone są na 
gorsze wynik morfologii krwi. Podczas każ-
dej miesiączki następuje pewna utrata krwi, 
co wiąże się z  obniżeniem poziomu żelaza. 
Ważnym mikroelementem, potrzebnym dla 
zabezpieczenia rozwoju gruczołu tarczowego, 
jest jod. Dobrym pomysłem jest wyjazd nad 
polskie morze, ale jesienią, ponieważ podczas 
sztormu jest go najwięcej. Witamina D dba 
o  gospodarkę wapniowo – fosforową, ale to 
też jest pewnego rodzaju hormon i  immuno-
stymulant. Witamina D ma również znaczenie 
w okresie planowania ciąży. Uważa się, że ta 
witamina bierze udział w owulacji, wiec u ko-
biet z  zaburzeniami owulacji suplementacja 
witaminy D jest wskazana i celowa. Najwięk-
sze zapotrzebowanie na wszystkie te skład-
niki będzie podczas karmienia piersią kiedy 
dochodzi do fizjologicznego spadku ilości 
wapnia w  kościach, on się oczywiście odbu-
dowuje po zaprzestaniu karmienia piersią ale 
obserwujemy w tym okresie połogowo-lakta-
cyjnym osteopenię i wtedy suplementacja wi-
taminy D złagodzi skutki odwapnień.

WIELKA PIĄTKA DLA ZDROW

Panie Doktorze, jakie badania powinna wy-
konywać kobieta w trakcie ciąży i na co po-
winna zwrócić szczególną uwagę? 

Badania w  ciąży są szczegółowo rozpisane 
w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Każdy 
z ginekologów jest zobowiązany do działania 
według tych standardów postępowania. Ko-
bieta w ciąży również ma wgląd w te materiały 
i może sprawdzić, jakie badania i kiedy należy 
wykonać, dzięki czemu może samodzielnie 
tę kwestię kontrolować. Byłoby to optymalne 
rozwiązanie i mam nadzieję, że niedługo za-
cznie funkcjonować u nas, tak jak dzieje się to 
w innych krajach Europejskich. Jest to złożony 
projekt i czeka na ostatnie ruchy w Minister-
stwie. Będzie to dokument państwowy, zawie-
rający szczegółowe dane, dotyczące poszcze-
gólnego tygodnia ciąży, i  znajdą się w  nim 
rozpisane badania, jakie powinny zostać wy-
konane. Warto pamiętać, że największy pakiet 
badań wykonywany jest podczas pierwszej 
wizyty, a potem są one już rozłożone w czasie.

Z  jakimi problemami lub dolegliwościami 

rozmawia PATRYCJA LEWANDOWSKA

"Big fi ve", czyli 5 kluczowych składników dla prawidłowego
rozwoju dziecka. Dlaczego warto o nich pamiętać? 

dr n. med. Tomasz Maciejewski
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa IMiD
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proc. ludzi go posiada. Ich krew oznaczana jest 
jako Rh+. Pozostałe 15 proc. nie ma tego czyn-
nika, co opisuje się jako Rh-. Najrzadszą grupą 
krwi na świecie jest 0 Rh-. Można ją przetoczyć 
każdemu bez względu na grupę krwi. 

Rodzinne konflikty

Konflikt powstaje najczęściej, gdy matka ma 
grupę krwi Rh-, ojciec Rh+, a dziecko dziedziczy 
czynnik RH po nim. Wówczas krew matki Rh- 
może zetknąć się z krwią dziecka Rh+. Wtedy 
jej układ odpornościowy zaczyna produkować 
przeciwciała niszczące krwinki płodu. Może to 
powodować niedokrwistość płodu, prowadzącą 
niekiedy do jego obumarcia lub poważne scho-
rzenia u noworodka, grożące jego życiu. Jeśli 
czynnik Rh rodziców jest taki sam lub matka ma 
Rh+ a ojciec Rh-, konfliktów nie będzie. 

Pamiętliwa matka 

Pierwsze dziecko matki z czynnikiem Rh- i ojca 
z czynnikiem Rh+ zwykle jest bezpieczne. Wy-
mieszanie krwi matki i płodu następuje bowiem 
dopiero w czasie porodu. Może jednak zdarzyć 
się podczas odklejenia  łożyska, zabiegów wy-
konywanych w celach diagnostycznych lub 
leczniczych, a także pod koniec ciąży, krótko 
przed porodem. Przeciwciała wyprodukowane 
podczas porodu, które – co prawda – nie za-
grożą już rodzącemu się dziecku, będą jednak 

niebezpieczne dla kolejnego, jeśli odziedziczy 
po ojcu czynnik Rh+. 

Bezpieczne mieszanie krwi

Aby zapobiec konfliktowi serologicznemu, cię-
żarna z Rh- powinna zbadać sobie poziom 
przeciwciał atakujących czerwone krwinki pło- 
du, najlepiej w 28., 32. i 36. tygodniu ciąży. 
Częściej musi też robić USG sprawdzające, czy 
konflikt wpływa na płód. Żeby zapobiec jego 
skutkom, zaleca się profilaktyczne podawanie 
środka blokującego wytwarzanie przeciwciał - 
immunoglobulinę anty-D, najlepiej między 28. a 
30. tygodniem ciąży i po porodzie. Skuteczność 
takiej profilaktyki wynosi 99 proc. W Polsce im-
munoglobulinę podaje się zazwyczaj tylko jeden 
raz – po porodzie. Taka profilaktyka zabezpie-
cza w 96–98 proc. Jeśli konflikt wystąpi i po-
ziom przeciwciał zagraża dziecku, przetacza się 
mu krew przez pępowinę jeszcze w łonie matki 
lub robi się tzw. przetoczenia wymienne przez 
pępowinę zaraz po urodzeniu. 

W trosce o kolejne dziecko

Podanie kobiecie o krwi Rh– w ciągu 72 godzin 
po każdym porodzie i poronieniu immunoglo-
buliny anty-D zapewnia bezpieczeństwo ko-
lejnemu jej dziecku. Wyprodukowane w stanie 
„błogosławionym” przeciwciała będą bowiem 
aktywne do następnej ciąży. Immunoglobulinę 
powinny otrzymać także kobiety Rh–, u których 
usunięto ciążę pozamaciczną, wykonano abor-
cję, stwierdzono poronienie, wystąpił silny krwo-
tok w II lub III trymestrze ciąży a także, u których 
przeprowadzono inwazyjne badania prenatal-
ne, np. amniopunkcję czy biopsję kosmówki. 

Konflikt serologiczny jest śmiertelnie niebez-
pieczny dla płodu. Niesie też ryzyko urodzenia 
dziecka z ciężką żółtaczką poporodową, po-
większoną wątrobą i śledzioną. Dlatego planując 
ciążę, należy znać swoje grupy krwi, aby prze-
widzieć zagrożenie i zabezpieczyć maleństwo. 

Co w nas płynie? 

Medycyna od zarania dziejów wiedziała, że 
utrata krwi oznacza śmierć. Dlatego próbowa-
no wykrwawiającym się podawać krew innych 

Jeszcze przed narodzinami dziecka może dojść do poważnego konfliktu między nim a matką, w czym 
i ojciec ma swój udział. To konflikt serologiczny, który bywa naprawdę groźny. Na szczęście, medycyna 
potrafi zapobiec skutkom "rodzinnej niezgody".

KONFLIKT SEROLOGICZNY - "RODZINNA NIEZGODA"

ludzi. Okazało się jednak, że jej mieszanie niesie 
wiele zagrożeń. Nawet, jeśli dotyczy matki 

i płodu. W naszych żyłach płynie około 
5 litrów krwi. Ponad połowę jej ob-

jętości stanowi osocze, które w 

90 proc. składa się z wody. 
Przenosi m.in. przeciw-

ciała, wchłoniętą w jelicie 
glukozę, cholesterol, potas 

i sód. Pozostała część krwi 
to mieszanina krwinek czer-

wonych, białych i płytkowych. 
Czerwone transportują tlen do ko-

mórek oraz odprowadzają dwutlenek 
węgla do płuc, który wydychamy. Krwin-

ki białe mają za zadanie chronić organizm 
przed wirusami i bakteriami. Natomiast płytki 
krwi biorą udział w tamowaniu krwawienia. Tyle 
cech wspólnych. Jednak krew nie jest jednako-
wa u wszystkich osobników homo sapiens. 

Krwiste podziały

Ludzie różnią się grupami krwi, które są dzie-
dziczone. Otoczka krwinek czerwonych zawiera 
cząsteczki A, B i 0. Na podstawie ich obecności 
lub braku określa się przynależność do grupy 
krwi A, B, AB lub 0.  Najczęstszą na świecie jest 
grupa 0 Rh+, a wśród Polaków A Rh+. Czynnik 
Rh mówi o tym, czy na krwinkach czerwonych 
znajduje się dodatkowo tzw. antygen D. 85 

Konflikt powstaje najczęściej, gdy 
matka ma grupę krwi Rh-, ojciec Rh+

Halina Pilonis, Medonet.pl

WIELKA PIĄTKA DLA ZDROWIA
"Big five", czyli 5 kluczowych składników dla prawidłowego 
rozwoju dziecka. Dlaczego warto o nich pamiętać? 

ŚWIADOME RODZICIELSTWO
opisanych w  Piramidzie Zdrowego Żywienia 
i Aktywności Fizycznej, pamiętać o zwiększeniu 
kaloryczności swoich posiłków o około 500 kcal 
przez cały okres laktacji. Istotna jest również 
suplementacja kwasem DHA z grupy omega-3 
oraz witaminą D3. 

Kiedy należy rozpocząć rozszerzanie diety 
dziecka?

Etap rozszerzania diety powinien się rozpocząć 
nie wcześniej niż po ukończeniu przez dziecko 
17. tygodnia życia i nie później niż w 26. tygo-
dniu. Karmienie piersią powinno być kontynu-
owane również na etapie rozszerzania diety. 
Warto pamiętać, że mleko stanowi podstawę 
diety malucha do  około 1. roku życia. Wyniki 
najnowszego badania „Kompleksowa ocena 
sposobu żywienia dzieci w  wieku od 5. do 36. 
miesiąca życia – badanie ogólnopolskie 2016 
rok” pokazują jednak, że aż 60% niemowląt 
ma rozszerzaną dietę zbyt wcześnie (przed 5. 
miesiącem życia). To jedna z prawdopodobnych 
przyczyn zbyt szybkiego odstawienia od piersi. 
Warto pamiętać, że długie karmienie piersią 
zmniejsza ryzyko występowania alergii i chroni 
przed otyłością. W  czasie rozszerzania diety 
pomocą dla rodziców powinien być schemat ży-
wienia niemowląt, opracowany i aktualizowany 
przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, 
Hepatologii i  Żywienia Dzieci. Pomocne mogą 
okazać się też poradniki, dostępne na stronie 
programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”: 
www.1000dni.pl

Jak zmienia się dieta dziecka po ukończeniu 
1. roku życia? 

Gdy dziecko kończy rok, nadal ma wyjątkowe 
potrzeby żywieniowe, ponieważ jego organizm 
wciąż się rozwija. Warto podkreślać, że dziecko 
to nie mały dorosły! Niestety większość polskich 

rozmawia PATRYCJA LEWANDOWSKA

i narządu wzroku płodu: kwas dokozaheksaeno-
wy i kwasy tłuszczowe omega-3 oraz produkty 
bogate w foliany.

Jakich składników odżywczych nie powinno 
zabraknąć w diecie mamy karmiącej?

Dla malucha, który, nie ukończył 6. miesiąca ży-
cia, nie ma lepszego pokarmu, niż mleko mamy. 
WHO zaleca wyłączne karmienie piersią przez 
pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Nie ma 
potrzeby profilaktycznego eliminowania z diety 
mamy karmiącej produktów, potencjalnie aler-
gizujących. Kluczowe jest spożywanie przez ko-
bietę pełnowartościowych produktów, bogatych 
we wszystkie składniki odżywcze: białka, tłusz-
cze, węglowodany, witaminy i  sole mineralne. 
Mama karmiąca powinna przestrzegać zasad 

dzieci powyżej 1. roku życia (88%) otrzymuje za 
mało warzyw w codziennej diecie. W tej grupie 
wiekowej występują także niedobory – 94% 
dzieci po 1. roku życia otrzymuje wraz z  dietą 
niewystarczającą ilość witaminy D, a  42% – 
wapnia. Istotnym elementem diety dziecka po 
1. roku życia powinno wciąż być mleko (matki 
lub modyfikowane) i produkty mleczne. Po-
mocą dla rodziców może być tutaj „Modelowy 
talerz żywieniowy” opracowany przez Instytut 
Matki i  Dziecka, można dowiedzieć się z  nie-
go między innymi o  tym, że dziecko między 1. 
a  3. rokiem życia powinno otrzymywać 5 por-
cji warzyw i  4 porcje owoców dziennie. Warto 
wybierać dla dziecka sprawdzone i bezpieczne 
produkty , z oznaczeniem wieku.

Dlaczego 1000 pierwszych dni życia już, od 
poczęcia, jest tak kluczowe dla prawidłowe-
go rozwoju i zdrowia dziecka?

1000 pierwszych dni to wyjątkowy czas, który 
ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia dzie-
cka teraz i w dorosłym życiu. Poprzez prawidło-
we żywienie w okresie tego intensywnego roz-
woju i wzrostu, rodzice mają realny oraz trwały 
wpływ na zdrowie dziecka teraz i w przyszłości. 
Każdy świadomy rodzic powinien znać tę ideę 
i  pamiętać o  tym, że dziecko decyduje ile zje, 
dorośli decydują co i kiedy zje. Nieprawidłowa 
dieta w  okresie 1000 pierwszych dni życia, 
już od poczęcia, ma silny związek z występo-
waniem nadwagi i otyłości w życiu dorosłym. 
A nadwaga i otyłość to prosta droga do roz-
woju chorób cywilizacyjnych, takich jak cuk-
rzyca czy nadciśnienie. 

Korzystaj z  Poradników, które znajdziesz 
m.in. na stronie www.1000dni.pl, wybieraj 
mądrze zarówno źródła wiedzy o  żywieniu 
dzieci, jak i produkty, które podajesz swoje-
mu dziecku!

Joanna Pindral 
Specjalistka ds. żywienia edukacyjnego 
programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia". 

Dlaczego żywienie w  1000 pierwszych dni 
życia dziecka jest tak ważne?

Kluczowym okresem dla prawidłowego rozwoju 
dziecka jest zarówno okres ciąży, jak i  pierw-
sze  lata jego życia, czyli 1000 pierwszych dni. 
To w  tym czasie rozwija się mózg, dojrzewa 
układ pokarmowy, programuje się metabolizm 
oraz kształtuje się układ odpornościowy dzie-
cka. Wtedy budowane są także zdrowe nawyki 
żywieniowe, które mają znaczenie dla zdrowia 
dziecka teraz i w przyszłości. 

Jak powinna wyglądać dobrze zbilansowana 
dieta świadomej kobiety w ciąży?

Prawidłowy jadłospis powinien składać się 
przede wszystkim z  warzyw, owoców, produk-
tów zbożowych dostarczających węglowodany 
złożone, a  także dobrej jakości białek i  tłusz-
czów. Warto sięgnąć po koktajle owocowo-wa-
rzywne, sałatki czy surówki. Warzywa powinny 
być dodatkiem do każdego posiłku, najlepiej by 
stanowiły przynajmniej jego połowę. W  okre-
sie ciąży wzrasta zapotrzebowanie organizmu 
na kalorie. W  II trymestrze ciąży zwiększa się 
ono o 360 kalorii dziennie, w III trymestrze jest 
o  475 kalorii większe od okresu sprzed ciąży. 
Warto, by w diecie przyszłej mamy znalazły się 
składniki wspierające rozwój układu nerwowego 

W trosce o zdrowie dziecka, 
teraz i w przyszłości, niezwykle 
istotne jest prawidłowe 
żywienie już w 1000 
pierwszych dni życia.
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Epozytywnaopinia.pl - codzienne 
wsparcie w podejmowaniu 
świadomych decyzji
Portal epozytywnaopinia.pl został stworzony
jako idealna, łatwo dostępna dla rodziców płasz-
czyzna komunikacji pomiędzy ich edukacyjnymi
potrzebami w zakresie wiarygodnych informacji
o  bezpieczeństwie produktów, właściwym ich
wyborze i  doborze korzystnie wspierającym
prawidłowy rozwój dziecka a  edukacyjną rolą 
Instytutu jako eksperta w tym zakresie. Serwis 
to przede wszystkim baza wszystkich produk-
tów, które uzyskały pozytywna opinię Instytu-
tu Matki i  Dziecka. Skuteczna wyszukiwarka,
zdjęcia i opisy , pozwolą rodzicom szybko znaleźć
bezpieczne i polecane artykuły dla dziecka. Po-
wszechnie wiadomo, że pomimo ogromnej ilo-
ści informacji dostępnych w internecie, przyszli 
rodzice wciąż poszukują wiarygodnego źródła 
wiedzy. Instytut ma nadzieję, że takim niezależ-
nym, zaufanym źródłem stanie się dla nich ten
serwis. Zawiera on kompendium wiedzy dla ro-
dziców, którzy szukają merytorycznych treści
na wysokim poziomie.  Eksperci Instytutu - le-
karze, specjaliści i  naukowcy dzielą się tam 
z rodzicami doświadczeniem zdobytym w trak-
cie wielu lat opiniowania. Artykuły dostępne na 
stronie   pomagają rodzicom dokonać wyboru 
produktu, którego szukają. Zwracają i  uwa-
gę na kryteria, które są stosowane w procesie 
opiniowania i  pozwalają   skorzystać z  reko-
mendacji Instytutu lub dokonać samodzielne-
go, świadomego i  mądrego wyboru. Zajrzyj na
www.epozytywnaopinia.pl i  dokonuj mądrych
wyborów - dla siebie i swojego dziecka.

Właściwe i  zdrowe odżywianie, bezpieczna 
zabawa i  pielęgnacja są niezwykle ważnymi 
kwestiami związanymi z  opieką nad dziećmi. 
W gąszczu reklam i wśród półek sklepowych ugi-
nających się od towarów, trudno podjąć decyzję, 
dotyczącą tego, co będzie najlepsze dla malu-
cha, szczególnie rodzicom spodziewającym się 
pierwszego dziecka. Aby im pomóc w wyborze, 
Instytut Matki i Dziecka opiniuje produkty prze-
znaczone dla niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży.

Bezpieczeństwo od pokoleń

Instytut jest najstarszą jednostką prowadzącą 
tego typu działalność w Polsce. Doświadczenia 
w  tym zakresie sięgają lat powojennych, kie-
dy to w  oparciu o  najbardziej palące potrzeby 
zdrowotne społeczeństwa np. niedożywienie, 
rozpoczęto współpracę z przemysłem, opraco-
wując receptury produktów ułatwiające walkę 
z  tymi problemami. Działalność opiniodawcza 
i  związane z  nią szeroko rozumiane poradni-
ctwo, idealnie wpisuje się w realizowaną przez 
Instytut misję prozdrowotnej edukacji w zakre-
sie zdrowia publicznego.

Jak opiniujemy?

Wydajemy opinie na temat różnych produktów. 
Zespoły ekspertów wypowiadają się   na temat 
produktów spożywczych, kosmetyków czy ar-
tykułów użytkowych np. pieluszek, wózków czy 
butów.  Wyjątkowość opinii wydawanych przez 
Instytut wynika z  tego, że   nie ograniczamy 
się tylko do oceny kryteriów technicznych do-
tyczących jakości materiałów, składników czy 
konstrukcji - oceniamy także bezpieczeństwo 
zdrowotne i  rozwojowe. Sprawdzamy, czy pro-

Szukając odpowiednich artykułów dla pociech, warto kierować się
zdaniem ekspertów. Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka daje
rodzicom pewność, że są odpowiednie dla Matki i Dziecka.

dukt jest odpowiedni do wieku dziecka, a  tym 
samym czy wspomaga jego harmonijny rozwój. 
Oceny eksperckie wydają specjaliści medycyny 
wieku rozwojowego, korzystając z doświadcze-
nia i  wiedzy lekarzy pediatrów, neonatologów, 
ortopedów czy rehabilitantów i  wielu innych. 
W badaniach użytkowych biorą udział zarówno 
wybrane grupy naszych pacjentów, jak i  pra-
cownicy Instytutu, przede wszystkim pielęg-
niarki, położne i  lekarze wraz ze swoimi dzieć-
mi, w  odpowiednim wieku. Z  uwagi na swoją 
pracę, nasz personel jest szczególnie wrażliwy 
na pewne cechy użytkowe produktów. 

Nową jakością w opiniowaniu jest prowadzenie 
prac badawczo – rozwojowych zmierzających 
do stworzenia bezpiecznych, a  zarazem opty-
malnych produktów dla populacji wieku roz-
wojowego np. dla kobiet w  ciąży. Przykładem 
jest seria preparatów witaminowych dla kobiet 
w ciąży, których skład jest dopasowany do zwy-
czajów żywieniowych Polek oraz jako pierwszy 
do każdego z trymestrów ciąży.

Zdrowie, bezpieczeństwo i  prawidłowy rozwój 
dziecka to wartości bezcenne dla każdego ro-
dzica. Pozytywna opinia Instytutu i jej świetnie 
rozpoznawalny symbol stanowią synonim tych 
wartości. Instytut Matki i  Dziecka od wielu lat 
wspiera rodziców w ich  codziennych wyborach. 
Eksperci Instytutu wypowiadali się dotychczas 
na łamach prasy i w mediach, jednak ich obec-
ność nie była wystarczająca.   Rodzice szukali 
bezpośredniego kontaktu i odpowiedzi na trud-
ne dla nich pytania, czy wątpliwości dotyczące 
produktów dla dzieci.   Specjalnie dla nich po-
wstał serwis epozytywnaopinia.pl, który właśnie 
rozpoczyna swoją działalność.

Bezpieczeństwo produktów 

Aleksandra Świeboda
Kierownik Działu Ocen i Rozwoju Współpracy
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