
 
"Afery próchnicowej" i "juniorowej" c.d.

Moje refleksje po SPOTKANIU z

przedstawicielami PTGHiŻD w

dniu 25.5.2021 r.

 
 Ważne info z serii PODAJ DALEJ

www.prawoilaktacja.pl



Pragnę poinformować, że w wigilię Polskiego Tygodnia
Promocji Karmienia Piersią, czyli w dniu 25 maja 2021 r.,

wieczorową porą odbyło się zdalne SPOTKANIE
przedstawicieli autorów Zaleceń PTGHiŻD z autorkami
listów otwartych w sprawie tzw. „mleka typu Junior”
(czyli ze mną:)) i próchnicy (czyli Moniką Maciołek z
bloga Temat Rzeka Mleka) oraz z prezeską Fundacji

Mlekiem Mamy Marleną Świrk.
W spotkaniu uczestniczyła ponadto PKP dietetyk dr

Barbara Piekło, która miała wesprzeć mnie w temacie tzw.
„mleka typu Junior”, odnosząc się do składu tych produktów

na rynku polskim oraz dr hab. Maria Wilińska z
Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

 
[zob. www.prawoilaktacja.pl ]

 



OWOCEM wspólnej dyskusji z
autorkami listów otwartych i

innymi zaproszonymi osobami
jest obietnica po stronie
członków Towarzystwa

przygotowania 2 ważnych
dokumentów dla ochrony i

promocji karmienia piersią oraz
zdrowych nawyków żywieniowych

małych dzieci, tj.:
1) dokumentu dotyczącego

próchnicy
   2) dokumentu dotyczącego

tzw. „mleka modyfikowanego
dla małych dzieci”.

Dokumenty te mają
 być udostępnione 

do komentowania przez 
zainteresowane

 osoby i organizacje.

www.prawoilaktacja.pl



[www.prawoilaktacja.pl ]
Z WPISU, do lektury którego bardzo zachęcam nie

tylko entuzjastów karmienia naturalnego, ale i
wszystkich LEKARZY ORAZ MAMY, niezależnie od

tego, czy karmią swoje dzieci piersią, dowiecie się:
I) więcej o przebiegu spotkania;

II) dlaczego nasz głos jest cenny i warto, aby był
brany pod uwagę przy tworzeniu tego typu

zaleceń, jak Wytyczne PTGHiŻD;
III) dlaczego mleko modyfikowane dla małych dzieci
(czyli dla dzieci powyżej 1 roku życia) nie powinno

być stałym elementem diety małego dziecka (ta
część wpisu jest uzupełnieniem mojego listu otwartego,
które przygotowałam na spotkanie, w tym o dodatkową

literaturę i badania naukowe) - poniżej info w mega
telegraficznym skrócie:



1) z analizy zebranej przeze mnie literatury wynika, że „mleko typu junior”
nie tylko nie powinno być rutynowo zalecane w diecie małych dzieci, ale i

w niektórych krajach jest ono wręcz niezalecane jako szkodliwe i
traktowane niemal na równi z tzw. „jedzeniem śmieciowym”

(junk food). 
Jest ono przez niektórych badaczy kwalifikowane jako tzw. żywność

wysoko przetworzona (ultra processed food – UPFs).
„Istnieją dowody łączące wysokie spożycie ultra przetworzonej żywności przez
małe dzieci z ryzykiem sercowo-metabolicznym, astmą, nadwagą i otyłością,

a także niższą ogólną jakością diety”



2) niezależnie od ewentualnej kwalifikacji „mleka typu Junior” do
UPFs, poprzez dodanie do niego substancji słodzących i

innych składników niezalecanych w diecie małych dzieci,
produktów tych nie można zaliczyć do zdrowej żywności i

nie powinny być one stałym elementem diety małego
dziecka.

 
Eksperci podkreślają, że małe dzieci powinny spożywać

posiłki rodzinne i świeżą, nieprzetworzoną lub minimalnie
przetworzoną żywność, aby zaspokoić swoje potrzeby

żywieniowe i odżywcze.
 
 
 



3) Istnieją uzasadnione obawy, że powyższe wnioski
wynikające z badań zagranicznych, są również

aktualne w odniesieniu do „mleka modyfikowanego
typu Junior” oferowanego na rynku polskim.  

 
 
 
 
 
 
 

*****************
We wpisie na blogu (www.prawoilaktacja.pl) odnoszę się

też krótko do próchnicy i zalecenia PTGHiŻD do
odstawienia nocnych karmień. Znajdziecie w nim także linki

do mojego i Moniki listu otwartego oraz oczywiście cyt. literaturę



No dobrze, A CO DALEJ?
 

Tego do końca nie wiemy, ale zamierzamy z Moniką
kulturalnie, acz konsekwentnie trzymać rękę na pulsie –
również z ramienia STOWARZYSZENIA PROMOTORÓW

KARMIENIA PIERSIĄ, które niedługo wkracza na laktacyjny
rynek po to, by nie tylko promować, ale i działać na rzecz

pełniejszej ochrony karmienia naturalnego:). 
W każdym razie trzymajcie kciuki!!!!

pozdrawiam!
AKW, Wasz prawnik laktacyjny:)

 
PS cały wpis tutaj:

 
 http://prawoilaktacja.pl/index.php/2021/05/30/afery-prochnicowej-i-

juniorowej-ciag-dalszy-moje-refleksje-po-spotkaniu-z-
przedstawicielami-polskiego-towarzystwa-gastroenterologii-

hepatologii-i-zywienia-dzieci/ 
 

http://prawoilaktacja.pl/index.php/2021/05/30/afery-prochnicowej-i-juniorowej-ciag-dalszy-moje-refleksje-po-spotkaniu-z-przedstawicielami-polskiego-towarzystwa-gastroenterologii-hepatologii-i-zywienia-dzieci/

