
Schemat organizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem uwzględniający udział 

specjalistów ds. laktacji  - projekt Centrum Nauki o Laktacji 

Powstał w toku prac nad procedurą porady laktacyjnej jako świadczenia gwarantowanego podjętych przez 

Ministerstwo Zdrowia w maju 2015 roku, dotychczas nie kontynuowanych. 

Szczegółowo opisany w artykule: Nehring-Gugulska M, Bernatowicz – Łojko U i wsp. Projekt organizacji 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem uwzględniający udział specjalistów ds. laktacji. [W:] Skutecznie o 

laktacji i karmieniu piersią (red) Sztyber B., Dmoch-Gajzlerska E. Oficyna Wydawnicza Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2015; 81-115 

Projekt uwzględnia czynny udział specjalistów ds. laktacji, którzy w Polsce rekrutują się prawie wyłącznie 

spośród położnych, pielęgniarek i lekarzy. Badania pokazują, że świadczą opiekę laktacyjną wysokiej 

jakości. To wyjątkowo korzystna sytuacja, nietypowa dla innych krajów. Stworzenie projektu jest 

odpowiedzią na ponadprzeciętną w skali Europy chęć polskich matek do karmienia naturalnego i rozmiar 

niepowodzeń w realizacji tych planów (udaje się to raptem 11%).  
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Podstawową opiekę laktacyjną powinny zapewniać osoby sprawujące opiekę nad matką i dzieckiem, 

których wiedza o laktacji powinna odpowiadać II poziomowi (dla położnych zalecany kurs specjalistyczny 

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji, 25,5h teorii i 21 godzin praktyk). W okresie przejściowym 

opiekę podstawową mogą wspomagać specjaliści ds. laktacji. Specjalistyczną opiekę laktacyjną powinni 

zapewniać specjaliści ds. laktacji posiadający III poziom wiedzy potwierdzony jednym z certyfikatów: 

Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL) lub Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC), (min. 

100 h teorii i min. 50 h praktyk pod nadzorem oraz 500 – 1000 godzin indywidualnego stażu). 

Specjaliści ds. laktacji mają również wiele zadań do wypełnienia w szpitalu, a zwłaszcza w oddziałach III 

poziomu referencyjności, co opisano szczegółowo w załączniku 8, w Programie wczesnej stymulacji 

laktacji. Zaleca się zatrudnienie co najmniej 1 specjalisty ds. laktacji (lekarz, położna, pielęgniarka) na 5 

stanowisk intensywnej terapii noworodka w III poziomie referencyjności. W I i II poziomie za 

wystarczającą ilość specjalistów ds. laktacji uznaje się 1 na 10 łóżek.  
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