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Szanowny Panie Ministrze,
Uczestnicy 10 X Jubileuszowego Zjazdu Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie,
środowisko położnych, pielęgniarek i lekarzy będących doradcami/konsultantami
laktacyjnymi zwracają się do Pana Ministra o włączenie nas do systemu opieki
zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych i wsparcie żywienia dzieci mlekiem
biologicznej matki, w trosce o zdrowie publiczne w naszym kraju.
Od przeszło 20 lat praktykujemy poradnictwo laktacyjne, świadczenie zdrowotne o
udowodnionej skuteczności. Praktyka ta ma swój standard (1), narzędzia diagnostyczne,
protokoły postępowania, dokumentację medyczną, obejmuje konkretne jednostki chorobowe i
procedury lecznicze. Osoby, które udzielają takich świadczeń poszerzają wiedzę i
umiejętności w ramach kształcenia podyplomowego i uzyskują certyfikaty. Uzupełniają pracę
położnych, pielęgniarek i lekarzy POZ zajmując się najtrudniejszymi, złożonymi i
powikłanymi przypadkami, wymagającymi dodatkowego czasu i podwyższonych
kompetencji. Ten sposób opieki wyrównuje szanse tych matek, które mają poważne problemy
z laktacją. Matki te karmią tak samo długo, jak te, które takich problemów nie doświadczyły.
(2)
Projekt organizacji dwustopniowej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem
uwzględniający udział specjalistów ds. laktacji został przedłożony w Ministerstwie Zdrowia
w roku 2015. (3) Pomimo zapewnień, które Pan Minister składał rok temu podczas naszego
zjazdu, projekt nie został skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Do
napisania listu skłoniły nas ponadto badania z lat 2016-2017, z których wynika, że opieka,
którą zapewnia się matkom karmiącym jest niewystarczająca: położne środowiskowe tylko
połowę matek wspierają w karmieniu, wsparcie ze strony pediatrów jest niewielkie,
ginekolodzy raczej nie interesują się karmieniem piersią. (4) Potencjał kobiet jest szybko
tracony, po 6 tygodniach ponad połowa już nie karmi naturalnie. Najwyższy czas to zmienić,
bo już żadne zaklinanie rzeczywistości nie pomoże. To są fakty. I efekt dotychczasowej
polityki zdrowotnej. To z budżetu Państwa finansowany jest zakup mieszanek sztucznych do
szpitali za sto milionów złotych rocznie. A pozyskiwanie mleka biologicznej matki, czyli bez
porówania zdrowszego pożywienia, finansują głównie rodzice. Dlaczego taka dyskryminacja
spotyka tych, którzy walczą o zdrowie swoich dzieci? Kolejne miliardy traci budżet z powodu
zwiększonego ryzyka wielu chorób wynikającego z nieprawidłowego żywienia. Czym jest
podyktowana taka polityka zdrowotna Państwa?
Przyszedł czas na dobrą, realną, a nie papierową zmianę w tej dziedzinie.
Osobą prawną prowadzącą placówkę jest Fundacja Twórczych Kobiet.
Prezes 605 40 40 37
Skr. Poczt. 153, 02-588 Warszawa 48
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Wnioskujemy o:
1/ WYDZIELENIE PROCEDURY podstawowej i specjalistycznej porady laktacyjnej jako
świadczenia zdrowotnego gwarantowanego,
2/ WDROŻENIE DWUSTOPNIOWEJ OPIEKI LAKTACYJNEJ realizowanej przez położne
przeszkolone kursem specjalistycznym dla edukatorów ds. laktacji (opieka podstawowa)
i doradców/konsultantów laktacyjnych, specjalistów ds. laktacji (opieka specjalistyczna),
3/ WYRÓWNANIE SZANS WSZYSTKICH KOBIET poprzez finansowanie z budżetu
procedur i sprzętu koniecznego do pozyskiwania mleka biologicznej matki, dając mu
pierwszeństwo przed finansowaniem sztucznych mieszanek.
Środki z budżetu należy wydatkować roztropnie, tylko na działania o udowodnionej
skuteczności. Dla przykładu koszt wykształcenia jednego dorady laktacyjnego to 4 000 zł,
a 100 osób – 400 000 zł. Koszt utworzenia i wyposażenia jednej poradni laktacyjnej – 10 000,
a koszt pracy doradcy przez rok to 36 000. Mając 0,5 mln PLN można otworzyć 100 poradni
z wysoko wykwalifikowanym personelem, który rocznie pochłonie raptem 3,6 mln (!).
Prosimy porównać z rocznymi wydatkami na refundację sztucznych miaszanek!
Panie Ministrze – jedna dobra decyzja, a jak wiele oszczędności!
Z poważaniem,
Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska
oraz niżej podpisani uczestnicy 10 X Jubileuszowego Zjazdu Centrum Nauki o Laktacji
1/ Żukowska-Rubik M. Nehring-Gugulska M. Standard wizyty w poradni laktacyjnej. Standardy Medyczne 2005,
4:1786-1790
2/ Żukowska-Rubik M. Porada laktacyjna jako skuteczny środek w realizacji światowych standardów karmienia
piersią. Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, WNoZ, WUM. Wrzesień 2016.
3/ Projekt organizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem uwzględniający udział specjalistów ds. laktacji
opracowany przez zespół w składzie: M Nehring-Gugulska, U Bernatowicz – Łojko, M Żukowska-Rubik, B
Sztyber, J Żołnowska, A Pietkiewicz, K Osuch, A Muszyńska, K Jeleń, K Asztabska, B Królak-Olejnik w:
Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią (red) Sztyber B., Dmoch-Gajzlerska E. Oficyna Wydawnicza
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2015; 81-115.
4/ Raport 2016 i 2017. Czy Polska jest krajem przyjaznym matce karmiącej i jej dziecku? Badanie CNoL.
Żukowska-Rubik M,Nehring-Gugulska M, Wietrak E.
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