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Tą książkę dedykuję najwspanialszej
kobiecie - mojej żonie Joannie, która
wykarmiła piersią nasze cudowne
dzieci. Dedykuję ją także wszystkim
mamom, które poświęcają się dla dobra
dzieci i robią wszystko, żeby karmić
piersią. Na osobną dedykację zasługuje
każdy współczesny tata, który chce
zaangażować się w opiekę nad swoimi
dziećmi i w ich wychowywanie.

Sebastian

O autorze
dr n. farm. Sebastian Lijewski - absolwent i pracownik Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Naukowiec, farmaceuta, szczęśliwy tata. Nauczyciel akademicki oraz badacz zajmujący się poszukiwaniem nowych leków. Współautor kilkunastu publikacji naukowych z dziedziny
chemii medycznej i nanotechnologii.
Popularyzator rzetelnej wiedzy na temat zdrowia,
medycyny, nauki i rodzicielstwa. Autor bloga Tata
Farmaceuta, w którym stara się wykorzystać doświadczenie naukowca, aby pomóc innym odnaleźć
się w informacyjnym szumie.
Historia bloga i działalności w social mediach zaczęła się, kiedy byliśmy
w ciąży z Gabrysią. Wtedy zrozumiałem, jak wiele w temacie rodzenia,
rozwoju i wychowywania dzieci muszę się jeszcze nauczyć. Wiedzę
zdobywałem w jedyny słuszny dla mnie sposób. Z naukowych źródeł.
Okazało się, że większość osób nie zastanawia się nad wyższością
aktywnych folianów nad kwasem foliowym, a często nie posiada
odpowiedniej wiedzy o sprawach tak ważnych i podstawowych, jak
suplementacja witaminy D. Dlatego zacząłem tworzyć teksty i działać na
różne sposoby na rzecz edukacji zdrowotnej.
Gabi urodziła się w lipcu 2017
roku, a Leon w kwietniu 2020.
W momencie pisania tej publikacji mój syn jest słodkim niemowlaczkiem przyssanym do piersi
mamy. To on zainspirował mnie
do pisania. On i rozmowy z bliskimi na temat karmienia dzieci.
Mity i przeświadczenia głęboko
zakorzenione w świadomości pokoleń. Brak najnowszej, naukowej wiedzy na temat rozwoju
dzieci.
whitecoatdad.com
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Wstęp
Ta publikacja ma na celu uświadomienie, że rola
mężczyzny podczas karmienia piersią jest bardzo
istotna. To kobieta karmi dziecko własną piersią, ale mężczyzna może, i sądzę, że powinien, w
tym procesie aktywnie uczestniczyć. Może być
dla karmiącej mamy wielkim wsparciem i pomocą. W żadnym wypadku nie hejtuje, nie piętnuje
rodzin dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym i nie umniejsza ich wysiłku. W tej książce
staram się jednak przekonać, że gdy tylko jest
taka możliwość, warto walczyć o udane karmienie piersią.
Sądzę, że rodzicielstwo to wspólna droga. Dziecko
jest w takim samym stopniu obojga rodziców. Rola
matki i ojca jest różna, ale obie są ważne. Dlatego
oboje rodziców powinno od samego początku tej
drogi wykazać się zaangażowaniem, chęcią
zdobycia koniecznej wiedzy i współpracą.
Ta książka jest oparta na moich osobistych
doświadczeniach oraz aktualnej wiedzy naukowej.
Chciałbym, żeby z jednej strony były to rady
kolegi, który sam przez to przeszedł, a z drugiej
pouczająca lektura oparta na rzetelnej wiedzy.
Dlatego znajdują się tu odnośniki do omawianych
doniesień naukowych. To na poparcie moich słów,
a każdy zainteresowany tematem będzie mógł
dalej sam zgłębiać najnowszą wiedzę. Jeśli coś
jest moją osobistą opinią i odczuciem, to wyraźnie
to zaznaczam.
Chciałbym przeprowadzić Ciebie, Was przez tzw.
mleczną drogę. Opowiedzieć czego możecie się
spodziewać, kiedy stajecie się rodzicami i co Was
czeka, gdy zdecydujecie się karmić piersią.
Chciałbym zasygnalizować najważniejsze kroki
milowe, problemy, możliwości.
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Jeśli jesteś facetem, który został lub za chwilę zostanie ojcem, czytając tą publikację przekonasz się, jak wiele możesz zrobić dla swojej rodziny. Dlatego przyda Ci się spisana tutaj wiedza i zaprezentowane doświadczenie.
Jeśli jesteś mamą, która chce karmić piersią, czytając moje słowa
przekonasz się, że robisz najlepszą rzecz dla swojego dziecka, że
ma to ogromny sens i nie jesteś w tym wszystkim sama. Ojciec
Twojego dziecka czy partner jest świetnym źródłem potencjalnej
pomocy i wsparcia. Pozwól mu w tym uczestniczyć i daj sobie
pomóc. Poznasz też męski punkt widzenia na to piękne zjawisko,
jakim jest karmienie piersią.
Bądźcie w tym razem, a będzie dobrze.
Na pewno będzie co najmniej łatwiej 😉
Sebastian
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Dowiedz się więcej na
whitecoatdad.com
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