
PRZYSTANEK

JAK Z CZUŁOŚCIĄ ODSTAWIĆ 

DZIECKO OD PIERSI


Warsztat z dziecięcym psychologiem klinicznym, 
certyfikowaną doradczynią laktacyjną 

i dziecięcym dietetykiem klinicznym


CZĘŚĆ PSYCHOLOGICZNA 2H


Czy proces odstawiania od piersi może przebiegać z czułością i uważnością na 
potrzeby dziecka i mamy?


Czas ciąży - pomyślimy czy fantazje, doświadczenia i myśli matki gdy oczekuje 
dziecka obejmują także karmienie piersią. Jak to wpływa na proces karmienia oraz 
odstawiania dziecka od piersi?


Występowanie trudności po porodzie - samopoczucie mamy, depresja 
poporodowa, początki rodzicielstwa i karmienia. Jaki to ma związek z relacją 
mama-dziecko w późniejszych miesiącach i co ma wspólnego z odstawieniem od 
piersi.


Gotowość dziecka - jak ją rozpoznać, uszanować zarówno jej brak jak i rozwijające 
się początki.


Kiedy nie trzeba odstawiać dziecka od piersi, kiedy warto przełożyć lub przesunąć 
ten proces?


Czy można karmić za krótko lub za długo?


Ważna rola taty w procesie separacji pary mama - dziecko.


Uczucia dziecka i uczucia mamy w procesie odstawiania od piersi - jak się nimi 
zająć i zaopiekować by wesprzeć rozwój dziecka i zadbać w tym o siebie.


Co odstawienie od piersi oznacza dla dziecka, dla mamy, dla rodziny. 




Sposoby radzenia sobie w sytuacji gdy odstawienie od piersi jest procesem oraz 
gdy odstawienie od piersi będzie nagłe.


Czego unikać? Czego nie warto robić?


Czego najczęściej i najbardziej obawiają się rodzice gdy przychodzi czas 
odstawienia od piersi. 


CZĘŚĆ LAKTACYJNA 1H


Omówienie odstawienia od piersi w zależności od wieku dziecka oraz od potrzeb 
mamy. Jak praktycznie podejść do zakończenia karmienia? 

Czy starsze dziecko nadal powinno być karmione piersią na żądanie? 

Z jakim wyprzedzeniem zaplanować odstawianie od piersi by poradzić sobie z 
laktacją? 

Czy w dalszych etapach laktacji nadal występują zastoje, zapalenie piersi, nawał 
mleka. Jak gruczoł piersiowy reaguje na zmniejszoną liczbę karmień? 

Jak dbać o swoje piersi - w sytuacjach gdy odstawienie będzie przebiegało 
stopniowo oraz gdy musimy zakończyć karmienie piersią w sposób nagły. 

Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody hamowania laktacji. Czy są 
konieczne? Zalety i wady tych rozwiązań. 

Jak radzić sobie z laktacją gdy karmimy już tylko w nocy. Czy trzeba wtedy 
odciągać mleko, czy laktacja reguluje się w rytm karmień? 

CZĘŚĆ DIETETYCZNA 1H


Pierwsze smaki i etapy rozszerzanie diety dziecka – jaki udział procentowy w tym 
czasie ma pożywienie stałe, a jaki produkty mleczne?  

Dlaczego w procesie zakończenia karmienia piersią ważne są posiłki stałe? 

Gęstość odżywcza produktów i posiłków uzupełniających maluszka – w jaki sposób 
dobierać ich ilość i jakość. 



Najważniejsze składniki w diecie małego dziecka. 

Czy codzienny dobór posiłków malucha ma wpływ na ilość karmień w nocy i jego 
sen? 

Czy dieta mamy wpływa na wartość odżywczą mleka i jakie alergeny przenikają do 
mleka matki?  

Mleko - jak odpowiednio dobrać wymienniki (mleko modyfikowane, roślinne, krowie) 
w zależności od wieku dziecka. Ile ml mleka powinno zjeść dziecko.  

Co wybierać do picia i do jedzenia? 

Czym „zastąpić” pierś? Jak wprowadzać butelkę, bidon, kubeczek tak, by dziecko 
akceptowało alternatywne formy podania pokarmów. 

ZAPISY NA WARSZTATY 502 963 531, przystanekrodzina@op.pl 

KOSZT UDZIAŁU W WARSZTATACH 200 ZŁ 

Po zakończeniu części psychologicznej, laktacyjnej i dietetycznej 
czas na Wasze pytania, wątpliwości i dyskusję. 

Podczas warsztatów przerwa na kawę i poczęstunek. 

ZAPRASZAMY


