
Zapytaj eksperta:  

Do jakiego wieku dziecko może być 
odpowiednio żywione tylko poprzez 
karmienie piersią? 
 

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization WHO) na swojej stronie 
internetowej www.who.int prowadzi specjalną część poświęconą wyłączne karmieniu piersią 
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/ . Zamieszczane tam są w języku angielskim 
informacje na tematy karmienia piersią, jak na przykład rekomendacje i wytyczne Organizacji, 
dane statystyczne, informacje ogólne czy doniesienia z krajów o aktualnie realizowanych 
projektach i wydarzeniach.  Poprzez stronę jest też możliwe zadawanie pytań na temat 
poświęcone żywieniu niemowląt i dzieci. Odpowiedzi na zadawane pytania są umieszczane  w 
części Zadaj Pytanie Ekspertowi (Ask an expert).  

Poniżej właśnie prezentujemy tłumaczenie jednego z tematów, a mianowicie, do kiedy można 
karmić piersią dziecka aby było odpowiednio odżywione.  

(Ask an expert. Online Q&A. Reviewed July 2013. Up to what age can a baby stay well 
nourished by just being breastfed?  http://www.who.int/features/qa/21/en/ ).  

Niemowlęta powinny być karmione wyłącznie piersią – to jest wyłącznie otrzymywać mleko 
matki – przez pierwsze sześć miesięcy życia by osiągnąć optymalny wzrost, rozwój i zdrowie. 
„Wyłączne karmienie piersią” definiuje się, jako nie podawanie żadnego innego pożywienia i 
picia – nawet wody – poza mlekiem matki.  Nie wyklucza to jednak podawania niemowlętom 
roztworów soli nawadniających (ORS), kropli i syropów (witamin, minerałów i leków). Mleko 
matki jest idealnym pożywieniem dla zdrowego wzrostu o rozwoju niemowląt; karmienie piersią 
jest także integralną częścią zdrowia rozrodczego z bardzo ważnymi implikacjami dla zdrowia 
matek.  

WHO rekomenduje by niemowlęta zaczęły otrzymywać dodatkowo do karmienia piersią 
pożywienie komplementarne po 6 miesiącu życia (180 dni). Pożywienie powinno być 
odpowiednie to znaczy powinno dostarczać wystarczającą ilość energii, białka i mikroelementów 
by zapewnić potrzeby odżywienia dla rosnącego dziecka. Pożywienie powinno być 
przygotowane i podane w bezpieczny sposób by zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń. 
Karmienie niemowląt wymaga aktywnej opieki i stymulacji, aby zachęcić dziecko do jedzenia.  

Przejście z wyłącznego karmienia piersią do całkowitego odżywiania jedzeniem jak dla całej 
rodziny jest bardzo newralgicznym momentem.  Jest to czas kiedy wiele niemowląt zaczyna być 
niedożywionych, przyczyniając się do wysokiej częstości występowanie niedożywienia u dzieci 
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poniżej 5 roku życia na całym świecie. Jest niezwykle ważne, aby niemowlęta otrzymywały 
właściwą, adekwatną i bezpieczną żwawość komplementarną, tak by zapewnić odpowiednie 
przejście z okresu karmienia piersią do całkowitego spożywania jedzenia dla całej rodziny.  

Ilość jedzenia do podawania 

 
Wiek Konsystencja Częstość  Ilość dla każdego posiłkua 
    

6–8 
miesięcy 

Zacznij od gęstej kaszki, drobno 
zmiksowanym pożywieniem. 
Kontynuuj z rozdrobnionym 
jedzeniem dla rodziny 

2–3 posiłki na dzień, 
plus częste karmienie 
piersią. Zależnie od 
apetytu dziecka  
1–2 przekąski mogą 
być podane. 
 

Zacznij od 2–3 łyżeczek na 
karmienie, zwiększaj 
stopniowo do ½ 
kubka/miseczki o pojemności 
250 ml 

9–11 
miesięcy 

Drobno posiekany lub 
zmiksowany pokarm, i jedzenie, 
które dziecko może wziąć do 
ręki.  

3–4 posiłki na dzień, 
plus karmienie 
piersią 
Zależnie od apetytu 
dziecka  
1–2 przekąski mogą 
być podane. 
 

½ kubka/miseczki o 
pojemności 250 ml 

12–23 
miesięcy 

Jedzenie jak dla rodziny, 
posiekane lub zmiksowane, jeśli 
potrzeba 

3–4 posiłki na dzień, 
plus karmienie 
piersią 
Zależnie od apetytu 
dziecka  
1–2 przekąski mogą 
być podane. 

¾ kubka/miseczki o 
pojemności 250 ml 

a Uwaga: Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, dodaj dodatkowo: 1–2 kubki mleka na dzień, i 
1–2 dodatkowe posiłki na dzień. 
 


