
Karmienie łączone

karmisz piersią i chcesz korzystać z butelki, aby podać dziecku odciągnięte mleko

chcesz nadal karmić piersią przy niektórych karmieniach, a przy jednym lub kilku karmieniach chcesz wprowadzić mieszankę

karmisz dziecko butelką, a chcesz zacząć lub wznowić karmienie piersią

musisz zostawiać swoje dziecko pod opieką innych

Możesz spróbować karmienia łączonego, jeżeli: 

Wprowadzaj mieszankę stopniowo, aby Twój organizm miał czas na zmniejszenie ilości produkowanego mleka i 
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zapalenia gruczołu mlekowego, a także aby brzuszek Twojego dziecka miał szansę się 
przystosować

Jeżeli wracasz do pracy, zacznij z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, aby zapewnić Wam obojgu czas na przyzwyczajenie się 
do karmienia butelką

Kilka pierwszych butelek z pokarmem podawaj wtedy, gdy maluch jest zadowolony i zrelaksowany – a nie głodny

Poproś kogoś innego, aby podawał kilka pierwszych butelek z pokarmem, dzięki czemu dziecko nie będzie czuło zapachu 
Twojego mleka

Spróbuj zmiękczyć smoczek ciepłą, przegotowaną wodą

Nigdy nie zmuszaj dziecka do jedzenia – ponawiaj próby i zawsze pozwól mu zasygnalizować, że się najadło

Jeżeli chcesz zacząć częściej karmić piersią i rzadziej dawać dziecku butelkę, jak najczęściej przytulaj maluszka i regularnie 
odciągaj mleko, aby zwiększyć ilość produkowanego mleka przez Twój organizm
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Jeżeli rozważasz wprowadzenie karmienia łączonego, oto kilka pomocnych wskazówek na początek:

Karmienie piersią jest najlepsze   

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia i zapewnia mu najwięcej korzyści. Aby osiągnąć najlepsze efekty należy 
dbać o zdrową dietę w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka. Nie należy decydować się na nieuzasadnione dokarmianie. Karmienie butelką 
może spowodować zmniejszenie laktacji. WHO zaleca karmienie dzieci wyłącznie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia. Dzieci karmione 
wyłącznie piersią otrzymują najlepszy start pod względem zapewnienia prawidłowego wzrostu, rozwoju i zdrowia. Każda zmiana sposobu 
żywienia powinna być konsultowana z lekarzem.

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące karmienia piersią:

„Wyłączne karmienie piersią przez okres pierwszych 6 miesięcy życia dziecka jest najlepszym rozwiązaniem dla dziecka i celem, do którego 
należy dążyć, ale częściowe karmienie piersią, jak również krótszy czas karmienia piersią również są cenne. Żaden preparat zastępczy 
nie ma tak dobrego wpływu na rozwój dziecka, jak pokarm kobiecy, który jest najlepiej dopasowany do specyficznych potrzeb dziecka. Po 
wprowadzaniu pokarmów uzupełniających Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zaleca 
kontynuację karmienia piersią tak długo, jak długo jest to pożądane przez matkę i dziecko. Takie postępowanie daje szanse na rozpoczęcie 
wprowadzania nowych pokarmów w żywieniu dziecka pod osłoną mleka matki. Lekarze powinni szanować wybór kobiet, które rezygnują z 
karmienia piersią ze względów innych niż medyczne, informując je jednocześnie o ryzyku zdrowotnym związanym ze sztucznym karmieniem 
oraz upewniając się, że matki są świadome konsekwencji zdrowotnych i ekonomicznych takiego wyboru.” 

Po pierwszych sześciu miesiącach możesz zacząć myśleć o karmieniu łączonym. Karmienie łączone polega na tym, że podajesz 
dziecku butelkę z mlekiem odciąganym lub mieszanką równolegle do karmienia piersią. 

Enfamil Premium 2, mleko następne. Karmienie piersią jest najlepszym sposoem żywienia niemowląt.  
Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione. PO/ENF/18/0039


