
Gdyby Temida karmiła piersią... 
czyli cykl wpisów poświęconych (długiemu) karmieniu piersią okiem

mamy-prawniczki

cz.1. DKP - czy to jest
NORMALNE?

koniecznie zajrzyj na
www.prawoilaktacja.pl 



 

DKP jest zalecane przez światowe autorytety

medyczne i organizacje zajmujące się ochroną

zdrowia, jak np. Światowa Organizacja Zdrowia

(WHO), czy Amerykańska Akademia Pediatrii

(AAP).

 Żadna z nich nie wskazuje przy tym górnej

granicy karmienia piersią, a AAP dodaje, że nie

ma dowodów na szkodliwość w sferze psychiki

lub rozwoju wynikającą z karmienia piersią w

trzecim roku życia lub dłużej.



DKP - obalamy mity (szerzej plus źródła we wpisie na blogu) 

UWAGA: Długie karmienie piersią (nawet
kilkuletnich dzieci) nie jest szkodliwe, a

zwłaszcza: 
 

- jako takie nie szkodzi emocjonalnie i psychicznie dziecku;

- nie upośledza samodzielności dziecka, nie przeszkadza w

jego żłobkowej, czy przedszkolnej adaptacji;

- nie zaburza rozwoju seksualnego dziecka ;

- nie traumatyzuje dziecka
 

"Z chłopców karmionych piersią w wieku kilku lat wyrosną
raczej troskliwi ojcowie, a nie zaburzone jednostki” 

(psycholożka Agnieszka Stein)
 
 



DKP - obalamy mity 

 

- nie powoduje wad zgryzu u dzieci;

- nie ma dowodów na to, że powoduje problemy z

mową; za to o pozytywnym wpływie karmienia piersią

na rozwój mowy u dzieci poczytacie np. na blogu

neurologopedki M. Rybki, która tak oto „reklamuje”

karmienie piersią: 

„Karmienie piersią – najlepszy start w prawidłowym

rozwoju mowy dziecka”.
 



DKP - obalamy mity 

- nie ma wystarczających dowodów na to, że DKP
powoduje próchnicę u dzieci 

(wskazuje się natomiast, że karmienie piersią do 12
miesiąca życia chroni dziecko przed próchnicą oraz

zaznacza, że 
należy jak najszybciej wdrożyć profilaktykę

przeciwpróchniczą u wszystkich dzieci, tj. zwłaszcza
myć im zęby i regularnie kontrolować je u stomatologa
oraz ograniczyć spożycie słodkich pokarmów i napojów,

w tym nie podawać ich w nocy, a zwłaszcza  nie w
butelce)



DKP - obalamy mity 

 

 

- nie świadczy o problemach psychicznych,
emocjonalnych matki, ani nie służy

zaspokojeniu jej potrzeb seksualnych;
 

- nie prowadzi do obwisłego biustu.
 
 
 



DKP - obalamy mity   

Warto uświadomić sobie, że karmienie piersią
kilkuletniego dziecka „nie wygląda” tak samo jak

karmienie niemowlaka (czyli dziecka do 12 miesiąca
życia), który często jest karmiony prawie wyłącznie

mlekiem matki, więc i to karmienie jest bardzo
częste. 

 
Kilkuletnie dzieci naprawdę jedzą już inne pokarmy,
w wielu przypadkach pierś dostają sporadycznie, np.

do drzemki lub w nocy, a karmienie piersią nadal
zaspokaja ich potrzeby żywieniowe, metaboliczne,

immunologiczne i emocjonalne, dlaczego więc mamy
je tego pozbawiać?  



Długie karmienie
piersią JEST

KORZYSTNE dla
mamy, dziecka i

dla całego
społeczeństwa,

karmcie się więc
długo – na zdrowie!

Więcej na
www.prawoilaktacja.pl 


