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Wybrane problemy wcześniactwa i opieki nad 

dzieckiem przedwcześnie urodzonym  

Selected problems of prematurity  

and prematurely born child care  

 
Abstrakt: Rozwój perinatologii, postęp nowoczesnych metod diagnostyki prenatalnej, przyczynił się 
do wzrostu częstości urodzeń i przeżywalności noworodków z bardzo niską masą urodzeniową, 
urodzonych przed 32. tygodniem ciąży. System trójstopniowej opieki perinatologicznej w Polsce, 
coraz doskonalsza wiedza lekarzy neonatologów, coraz nowocześniejsza aparatura do diagnostyki i 
intensywnej terapii, zapewnia bezpieczne warunki życia i rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych. 
Wcześniactwo to nie tylko problem przedwcześnie urodzonego dziecka, jest to wyzwanie dla rodziny, 
szczególnie dla matki, która musi się zmierzyć z opieką nad wcześniakiem. W artykule przedstawiono 
wybrane problemy wcześniactwa i opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym. Przytoczono 
najczęstsze przyczyny występowania porodów przedwczesnych, scharakteryzowano sytuację matki 
po porodzie przedwczesnym jej dziecka. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa opartego o  
paradygmat EBM (Evidence-Based Medicine), przedstawiono charakterystykę oraz zasady 
postępowania i opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym. 
Słowa kluczowe: ciąża, poród przedwczesny, epidemiologia, wcześniak, opieka neonatologiczna, 
matka wcześniaka  

 
Abstract The evolution of perinatology and the progress of advanced methods of prenatal 
diagnosis have contributed to the rise of frequency of birth and survival of newborns with 
very low birth weight, born before 32 weeks of pregnancy. A three-tier perinatology care 
system in Poland, an increasingly outstanding knowledge of neonatologists, and newer and 
more advanced equipment for critical care therapy, all provide growingly safer conditions 
for the life and development of prematurely born children. Prematurity is not only a 
problem of the preterm baby, but poses a challenge for the family, notably the mother, who 
must face the challenges of care of the preterm baby.  In this article, selected problems of 
prematurity and care of a preterm baby are presented. The most common causes of preterm 
birth incidence are reported. The mother’s situation after a preterm birth is defined. Based on 
the current literature, the profile of preterm babies and the EBM (Evidence-Based Medicine) 
paradigm, the rules for treatment and care for a preterm baby are presented. 
Keywords: pregnancy, preterm birth, epidemiology, preterm infant, neonatal care, mothers 
of preterm infants  
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Wstęp  

 

Przedwczesne narodziny dziecka są problemem i wyzwaniem dotyczącym 

dużej części społeczeństwa na świecie. Szacuje się, że około 15 milionów dzieci 

rocznie doświadcza zaburzonego rozwoju związanego z wcześniactwem. Jest to 

główna przyczyna zgonów około miliona noworodków rocznie na całym świecie, 

oraz główna przyczyna późniejszych komplikacji  zdrowotnych okresu dziecięcego. 

W krajach o niskim i średnim dochodzie (Lower Middle-Income Countries - LMIC), 

w rozwoju dzieci notuje się więcej patologii i powikłań bezpośrednio związanych z 

porodem  przedwczesnym (Howson i in., 2012; World Health Organization, 2010).  

Dzięki postępom zastosowanym w nowoczesnych metodach diagnostyki 

prenatalnej, oraz dzięki rozwojowi perinatologii, obserwuje się wzrost częstości 

urodzeń i przeżywalności noworodków, urodzonych przed 32. tygodniem ciąży. 

Dzięki funkcjonującemu w Polsce systemowi trójstopniowej opieki perinatalnej, 

coraz doskonalszej aparaturze medycznej oraz wiedzy i doświadczeniu lekarzy 

neonatologów, można znacznie poprawić warunki wpływające na bezpieczny 

rozwój dzieci przedwcześnie urodzonych (Rutkowska i in., 2010). 

Wcześniactwo to nie tylko problem przedwcześnie urodzonego dziecka, jest 

to wyzwanie dla rodziców, szczególnie dla matki, która musi się zmierzyć  z często 

wieloletnią opieką nad dzieckiem, rehabilitacją i leczeniem wcześniaka. 

Przedwczesne narodziny przerywają naturalny proces wewnątrzmacicznego 

rozwoju dziecka, jednocześnie często  gwałtownie kończą czas, przygotowania się do 

nowej roli matki. Poród przedwczesny oraz wizja noworodka często niezdolnego 

jeszcze do samodzielnego życia, potęguje u kobiety strach obawy przed 

macierzyństwem. Mimo specjalistycznej opieki neonatologicznej, coraz nowszych 

technik pozwalających na efektywne leczenie i wspomaganie rozwoju dziecka 

przedwcześnie urodzonego, stres i obawy rodziców, dotyczące opieki i pielęgnacji 

wcześniaka są poważne (Łuczak–Wawrzyniak, 2008; Bączyk i in., 2011; Helwich, 

2002). Lęk matki potęgowany jest wyglądem dziecka, odbiegającym wyglądem od 

innych noworodków. Brak możliwości sprawowania pełnej opieki nad 

wcześniakiem, lęk przed dotknięciem dziecka, trzymaniem w objęciach, może 

skutkować postawą matki, która wycofuje się z roli opiekunki i wchodzi w rolę 

obserwatora, co bezpośrednio przekłada się na problemy emocjonalne matki po 

porodzie (Cescutti-Butler i in., 2019; Lumsden i in., 2012 ; Romero i in., 2014; Szczapa, 

2015). 
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1. Przyczyny występowania porodów przedwczesnych  

 

Przyczyny występowania przedwczesnego porodu nie są do końca poznane. 

Przyjmuje się dzisiaj, że etiologia wcześniactwa jest wieloczynnikowa. Według 

aktualnej wiedzy, fizjologiczne rozpoczęcie porodu jest wynikiem szeregu procesów 

przebiegających kaskadowo w organizmie kobiety, inicjowanych przez aktywację 

matczynej osi „podwzgórze-przysadka-jajnik”, prowadzących do znacznej przewagi 

oddziaływania estrogenów nad progesteronem, a także aktywacji białek 

odpowiadających za skurcze mięśnia macicy (CAPs-Contraction-Associated 

Proteins). Jednocześnie dochodzi do „dojrzewania” szyjki macicy oraz 

przygotowania mięśnia macicy do czynności skurczowej [Beck at al., 2010].   

Poród przedwczesny natomiast jest konsekwencją procesów patologicznych, 

zaburzających poszczególne elementy kaskady fizjologicznych przemian (Skoczylas i 

in., 2011). Bezpośrednimi przyczynami wystąpienia porodu przedwczesnego mogą 

być: przedwczesna czynność skurczowa mięśnia macicy, przedwczesne odpłynięcie 

płynu owodniowego (PPROM), lub poród indukowany ze wskazań medycznych. 

Szacuje się, że około dwie trzecie wszystkich porodów przedwczesnych to porody 

spontaniczne, pozostałe występują z powodów medycznych (Kalinka, Bitner, 2012; 

Vogel  i in., 2018).  

Przyczyny porodu przedwczesnego klasyfikuje się w dwóch grupach: 

społecznych oraz medycznych. Do społecznych czynników ryzyka zaliczamy: wiek 

ciężarnej (poniżej 16 roku życia, lub powyżej 35 roku życia); czas pracy (powyżej 40 

godzin tygodniowo); ciężką pracę fizyczną, w szkodliwych warunkach; niski status 

socjo-ekonomiczny; brak lub niepełną medyczną opiekę prenatalną; brak wsparcia ze 

strony ojca dziecka lub rodziny; krótki odstęp pomiędzy porodami oraz stres 

(Mariańczyk, Libera, Rosińska, 2020).   

Do czynników medycznych zalicza się: wcześniej przebyty poród 

przedwczesny; przebyte poronienia (dwa lub więcej, szczególnie w II trymestrze 

ciąży); przedwczesne oddzielenie się łożyska; podejrzenie niewydolności łożyska, 

lub inne patologie łożyska (np. krwiak pozałożyskowy). W grupie ryzyka 

wystąpienia porodu przedwczesnego znajdują się te kobiety, u których 

zdiagnozowano ciążę mnogą, konflikt serologiczny, przedwczesne pęknięcie 

pęcherza płodowego, zakażenia wewnątrzmaciczne, niewydolność cieśniowo-

szyjkową, wady macicy, wielowodzie, krwawienie z dróg rodnych, infekcje (np. 

TORCH) oraz inne choroby (np. cukrzyca, choroby wątroby, nerek, nadciśnienie 

tętnicze, niedokrwistość, infekcje układu moczowego) (Szczapa, 2015). W grupie 

podwyższonego ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego są kobiety z niskim 
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indeksem masy ciała (BMI < 19,5), małym przyrostem masy ciała w trakcie ciąży, lub 

te, które stosują używki (picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków) 

(tamże ).  

Najistotniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego jest 

stwierdzony w wywiadzie poród przedwczesny. Z badań wynika, iż 17% ciężarnych 

z udokumentowanym jednym porodem przedwczesnym w wywiadzie położniczym, 

jest zagrożonych  przedwczesnym zakończeniem kolejnej ciąży a wśród kobiet, u 

których dwie poprzednie ciąże zakończyły przed 37 tygodniem, ryzyko 

wcześniejszego porodu wzrasta do 28% (Węgrzyn i in., 2015; Wielgoś, Węgrzyn, 

2009). 

 

2. Profilaktyka wcześniactwa 

 

Wybór odpowiednich metod postępowania prewencyjnego zależy od 

mechanizmów patogenetycznych. Niestety, z uwagi na mało specyficzne objawy 

kliniczne prognozujące to powikłanie, mechanizm postępowania jest trudny do 

określenia. Wśród metod zapobiegania porodowi przedwczesnemu można wyróżnić 

profilaktykę pierwotną (skierowaną do wszystkich kobiet, w tym populacji 

z niższymi bądź wyższymi czynnikami ryzyka wystąpienia porodu 

przedwczesnego), profilaktykę wtórną (skierowaną do populacji kobiet ze znanym 

lub zidentyfikowanym w trakcie badań czynnikiem ryzyka wcześniactwa), oraz 

profilaktykę trzeciorzędową (wdrażającą leczenie w przypadku zagrożenia porodem 

przedwczesnym) (Iams i in., 2009).  

Prewencja pierwotna i wtórna mają na celu ustalenie czynników ryzyka u 

konkretnej kobiety ciężarnej. W takiej sytuacji, poza edukacją kobiety dotyczącą 

prozdrowotnego stylu życia, wprowadza się szeroki, medyczny zakres interwencji. 

Prewencja obejmuje profilaktykę farmakologiczną – podaż progesteronu oraz podaż 

kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach ustalanych indywidualnie dla danej 

osoby (Roberge i in,. 2014; Saccone i in., 2017).  

Jednym z istotnych czynników prowadzących do przedwczesnego  

rozwierania się szyjki macicy jest niedobór progesteronu. Zespół Ekspertów 

Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników  (dawniej Polskie Towarzystwo 

Ginekologiczne, PTG) rekomenduje profilaktyczne stosowanie progesteronu 

dopochwowo w dawkach 200 mg/dobę u pacjentek w ciąży pojedynczej przed 

ukończonym 33 tygodniem ciąży, ze skróconą szyjką macicy poniżej 25 mm. Ta 

procedura nie zmniejsza jednak ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego w 

ciążach wielopłodowych oraz w ciąży pojedynczej przy skróceniu szyjki macicy 
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poniżej 10 mm (lub rozwarciu szyjki macicy), a także w ciąży przed 26 tygodniem 

[Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 2015].  

Przeprowadzono szereg badań na temat skuteczności profilaktycznego 

stosowania kwasu acetylosalicylowego (ASA - Acetylsalicylic Acid) u ciężarnych. 

Udowodniono, że stosowany w niewielkich dawkach zmniejsza ryzyko wystąpienia 

wczesnej preeklampsji (PE - Preeclampsia) o 90%, a także zmniejsza ryzyko 

wystąpienia hipotrofii płodu, przedwczesnego oddzielenia łożyska i porodów 

przedwczesnych. Potwierdzono, że profilaktyką ASA powinny zostać objęte 

wszystkie kobiety z obciążonym wywiadem położniczym w kierunku PE, 

wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu, przedwczesnym oddzieleniem 

łożyska oraz stwierdzonymi czynnikami ryzyka w obecnej ciąży. (Preparaty 

zawierające kwas acetylosalicylowy powinny być przyjmowane w dawkach 50-100 

mg, najlepiej w godzinach wieczornych) (Roberge i in., 2012;  Poon i in., 2009). 

Kolejnym czynnikiem ryzyka porodu przedwczesnego, jest infekcja 

wewnątrzowodniowa. Badania przeprowadzone wśród ciężarnych z Bakteryjną 

Vaginozą (BV), wykazały obniżenie częstości występowania późnych porodów 

przedwczesnych (między 34 a 36 tygodniem ciąży) w efekcie doustnego stosowania 

Klindamycyny. Nie wykazano natomiast zmniejszenia liczby porodów 

przedwczesnych u kobiet przed 33 tygodniem ciąży. Klindamycyna stosowana 

doustnie wydaje się być skuteczniejszym lekiem w terapii Bakteryjnej Vaginozy od  

metronidazolu, który z kolei nie chroni przed zakażeniem bakteriami tlenowymi, 

przyczyniając się tym samym do zwiększenia ryzyka porodu przedwczesnego 

(Lamont i in., 2011). 

Metodą chirurgiczną stosowaną u ciężarnych w przypadku rozpoznania 

niewydolności szyjki macicy jest założenie szwu szyjkowego,. Mniej inwazyjną 

metodą o podobnym mechanizmie działania jest użycie pessarium. Wykazano 

skuteczność szwu szyjkowego w podgrupie kobiet w ciąży pojedynczej w przedziale 

16 – 26 tygodni z obciążonym wywiadem w kierunku wcześniactwa ze skróconą 

poniżej 25 mm szyjką macicy. Brak jest udowodnionego działania szwu szyjkowego 

w ciąży pojedynczej bez obciążonego porodem przedwczesnym wywiadu 

położniczego (Berghella i in., 2017).  

Wyniki badań w kierunku skuteczności działania pessarium u kobiet w ciąży 

ze skróconą szyjką macicy poniżej 25 mm nie są jednoznaczne. Istnieją doniesienia, iż 

stosowanie pessarium u kobiet w ciąży pojedynczej przed 34 tygodniem, ze skróconą 

szyjką macicy, bez obciążonego wywiadu położniczego, spowodowało mniejszą 

częstość występowania porodów przedwczesnych w porównaniu z brakiem użycia 

pessarium. Wytyczne międzynarodowe sugerują jednak stosowanie szwu okrężnego 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 
KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 3(47)2021  ISSN 2082-7067 

 

 

STRONA 28 

u ciężarnych z grup wysokiego ryzyka jako skuteczniejszej metody (Saccone i in., 

2017). 

W profilaktyce trzeciorzędowej stosuje się substancje hamujące czynność 

skurczową mięśnia macicy, celem prewencji zagrażającego porodu przedwczesnego. 

Stosowanie leków tokolitycznych ma za zadanie opóźnienie wystąpienia porodu 

przedwczesnego o co najmniej 48 godzin. Ciężarnej w okresie między 24 a 34 

tygodniem ciąży, profilaktycznie należy podać kurs  kortykosteroidoterapii w celu 

stymulacji rozwoju płuc dziecka, które może urodzić się przedwcześnie. Pojedynczy 

kurs sterydoterapii  zmniejsza ryzyko wystąpienia u noworodka krwotoków 

dokomorowych (IVH – Intraventricular Hemorrhage), zespołu zaburzeń oddychania 

(IRDS – Infant Respiratory Distress Syndrome), martwiczego zapalenia jelit (NEC – 

Necrotising Enterocolitis), okołoporodowych zgonów noworodków oraz odległych 

powikłań neurologicznych. Do najczęściej stosowanych kortykosteroidów należą: 

betametazon, (podawany w dwóch dawkach 12 mg co 24 godziny), oraz 

deksametazon (dawkowany czterokrotnie po 6 mg co 12 godzin). Leki te podawane 

są ciężarnym drogą domięśniową. Powtarzanie cyklu steroidoterapii nie poprawia 

wyników położniczych, może jednak zwiększyć ryzyko wystąpienia zakażeń u 

płodu, dlatego procedura ta nie jest zalecana (Kimber-Trojnar, 2020; Grzesik- Gąsior, 

2017). 

 

3. Poród przedwczesny – epidemiologia 

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mianem porodu 

przedwczesnego (Preterm Birth - PTB) określa się urodzenie dziecka przed 

37 tygodniem ciąży (259 dniem) licząc od dnia ostatniej miesiączki (LMP - Last 

Menstrual Period), bądź 245 dni od prawdopodobnego dnia zapłodnienia 

(Podsiadło, 2014).  

Poród przedwczesny podzielić można na trzy podgrupy w zależności od 

wieku ciążowego: poród ekstremalnie przedwczesny (extremely preterm) – przed 28 

tygodniem ciąży; poród bardzo przedwczesny (very preterm) – między 28 a 32 

tygodniem ciąży; poród umiarkowanie przedwczesny (moderately preterm) – 

między 33 a 37 tygodniem ciąży. Według Światowej Organizacji Zdrowia podział ten 

stanowi najszerzej stosowaną i przyjętą definicję porodu przedwczesnego (Howson i 

in., 2012; Bręborowicz, 2015).  

Istotnym czynnikiem decydującym o określeniu czasu wystąpienia porodu 

jest ocena wieku ciążowego (GA-Gestational Age). Wczesne badanie 

ultrasonograficzne w ciąży, czyli przed ukończonym 11 tygodniem, uważa się za 

„złoty standard” w dokładnej ocenie wieku ciążowego, z uwagi na analogicznie 
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podobny wzrost i rozwój dziecka w tym okresie ciąży (World Health Organization, 

2010).  

Częstość porodów przedwczesnych nieznacznie wzrosła w ostatnich latach, 

mimo ciągłego rozwoju opieki położniczej. Obecnie to około 11% ciężarnych na 

całym świecie (World Health Organization, 2010; Bręborowicz, 2015; Vogel i in., 

2018). Pierwsze globalne i regionalne statystyki dotyczące porodów przedwczesnych 

zostały opublikowane w roku 2010 przez Becka i wsp. (2010). Autorzy na podstawie 

danych z 92. krajów określili występowanie porodów przedwczesnych na poziomie 

9,6%  (tamże). Kolejne obliczenia dokonał Blencowe (2012), który zgromadził dane z 

184. krajów i oszacował częstość porodów przedwczesnych na poziomie 11.1%. Na 

podstawie tych danych można ocenić również współczynniki porodów 

przedwczesnych na poziomie krajowym, które wahają się od około 5% - w krajach 

europejskich, do 18% w krajach afrykańskich. Jednym z wyraźnych sygnałów tejże 

analizy jest wskazanie, iż  niski standard materialny danego kraju  (LMIC – Low and 

Middle Income Countries) jest przyczyną większości porodów przedwczesnych. 

Szacuje się, że odsetek dzieci urodzonych przedwcześnie w krajach Afryki 

Subsaharyjskiej lub Azji Południowej sięga nawet 60% (tamże). 

Jednakże także w wielu krajach wysoko rozwiniętych wskaźniki urodzeń 

przedwczesnych wciąż wzrastają. Spośród 65 krajów wysoko rozwiniętych, 62 kraje 

odnotowały wzrost liczby porodów przedwczesnych w latach 2000-2010 (Blencowe,  

2012).  

Warto jednak zauważyć, że trzy niezamożne  kraje (Chorwacja, Estonia i 

Ekwador) odnotowały spadek liczby porodów przedwczesnych do roku 2010 

(tamże).  

W Polsce częstość porodów przedwczesnych w ciągu ostatniej dekady 

wykazuje tendencję wzrostową. W roku 1999 wcześniactwo stanowiło 6,62% 

wszystkich porodów w naszym kraju (Troszyński, 2011). Obecnie odsetek 

przedwczesnych narodzin wynosi około 6,8%, w tym 5,1% wszystkich noworodków 

stanowią wcześniaki urodzone z ciąż pojedynczych, pozostałe z ciąż 

wielopłodowych – w tej grupie wcześniaki stanowią 51% (Wielgoś, 2016). 

Największą grupę wcześniaków stanowią dzieci urodzone między 33 a 37 

tygodniem ciąży (75%). W tej grupie odsetek porodów przedwczesnych wykazuje 

największą tendencję wzrostową (Kalinka, Bitner 2012).  

Każdego roku w Polsce rodzi się około 24 tysiące dzieci z małą masą 

urodzeniową ciała (500 – 2500 g), co stanowi około 6% wszystkich urodzeń. Z bardzo 

małą urodzeniową masą ciała (poniżej 1500 g) rodzi się średnio 1,1% noworodków, 

natomiast z ekstremalnie małą masą ciała (poniżej 1000 g) – około 0,5% dzieci 

(Szczapa, 2015).  
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4. Sytuacja matki po porodzie przedwczesnym – przeżywane emocje 

 

Kobiety po porodzie przedwczesnym muszą się zmagać z wieloma 

trudnościami. Tak samo jak matki dzieci donoszonych, doświadczają zmian w 

obrębie ciała, związanych z okresem połogu. Typowymi dolegliwościami mogą być: 

ból związany z inwolucją mięśnia macicy, osłabienie, ból rany krocza po porodzie 

drogami natury czy ból rany po cięciu cesarskim. Dodatkowo mogą pojawić się 

problemy z laktacją – rozpoczynającym się nawałem pokarmu lub subiektywnym 

brakiem pokarmu (Gebuza i in., 2010).  

Poza zmianami w zakresie fizjologii ciała, u kobiet po porodzie mogą pojawić 

się  zaburzenia nastroju, związane z występującymi w tym okresie wahaniami 

regulacji hormonalnej. Brak szeroko rozumianego wsparcia fizycznego 

i emocjonalnego przez najbliższych, może skutkować pojawieniem się zaburzeń 

psychicznych u matki, które, jeśli przekraczają normę wynikającą z fizjologii, 

wymagają leczenia (Iwanowicz-Palus, Makara-Studzińska, 2009; Kaźmierczak, i in., 

2010; Tataj-Puzyna, 2019).  

Specyfiką macierzyństwa po porodzie przedwczesnym jest stres matki, 

związany z dłuższym pobytem w szpitalu, w wyniku problemów adaptacyjnych 

wcześniaka, który najczęściej musi przebywać na oddziale Intensywnej Terapii czy 

Oddziale Neonatologicznym. Matki muszą zmierzyć się z trudną sytuacją 

noworodka, który wymaga szczególnej opieki, często pobytu w inkubatorze, 

włączenia specjalistycznej aparatury medycznej czy dodatkowych zabiegów 

medycznych. Obserwacja własnego dziecka, które wymaga intensywnej opieki, przy 

jednoczesnym braku możliwości wzięcia go na ręce, może być dla matki bardzo 

trudna (Łuczak – Wawrzyniak, 2009).  

Kobieta po porodzie przedwczesnym jest szczególnie narażona na pojawienie 

się zaburzeń emocjonalnych, gdyż ma o wiele trudniejszą sytuację, niż matka po 

porodzie dziecka donoszonego. Szczególnie matka bardzo wcześnie urodzonego 

noworodka musi poradzić sobie ze stresem związanym z opieką nad dzieckiem, 

utrzymywanym przy życiu zazwyczaj przy pomocy specjalistycznego sprzętu 

medycznego. Bardzo często nie może przebywać z dzieckiem  w jednej sali, ze 

względu na konieczną intensywną terapię wcześniaka. Otoczenie, w którym 

znajduje się noworodek, duża ilość aparatury medycznej, oraz stała obecność 

personelu medycznego wykonującego niezbędne czynności przy dziecku, mogą 

wyzwalać w matce wiele skrajnych emocji. Matkom, niekiedy trudno jest 

zaakceptować fakt, że życie i zdrowie ich dziecka zależy wyłącznie od personelu 

szpitalnego, sprzętu medycznego, czy podawanych leków. Pobyt dziecka w 
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Oddziale Intensywnej Terapii wymusza na kobiecie rolę biernego obserwatora, 

wykluczając tym samym sprawowanie pełnej opieki nad dzieckiem przedwcześnie 

urodzonym (karmienie piersią, przewijanie, noszenie, przytulanie). Obserwując 

personel medyczny podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych i medycznych 

przy noworodku z jednej strony może odczuwać zazdrość, poczucie utraty praw do 

swojego dziecka, z drugiej jednak wdzięczność, że ona sama nie musi wykonywać 

tych działań. Te ambiwalentne uczucia mogą rodzić w matce poczucie 

niekompetencji rodzicielskiej (Łuczak – Wawrzyniak, 2009;   Łuczak-Wawrzyniak i 

in., 2010).  

Matki po porodach przedwczesnych, niekiedy pozostają w szpitalu kilka 

tygodni, przez co także kontakt z rodziną jest utrudniony. Brak wsparcia 

najbliższych utrudnia proces adaptacji do nowej roli matki. Przedwczesny poród 

wymusza reorganizację dotychczasowego trybu życia kobiety, która nagle musi 

rodzinę, przejść na wcześniejszy urlop macierzyński zostawić pracę, niedokończone 

obowiązki. Sytuacja ta może obniżać poczucie własnej wartości i niezależności, przez 

co proces adaptacji do nowej roli matki może być trudny. Dopiero stabilizacja stanu 

zdrowia wcześniaka, umożliwia powrót do równowagi oraz przyśpiesza proces 

dostosowania się kobiety do nowej rzeczywistości. Na proces adaptacji matki 

wcześniaka do nowych warunków życia ma również wpływ jakość relacji 

z pracownikami szpitala (Lasiuk i in., 2013).  

Kobieta, która obserwuje swoje dziecko na Oddziale Neonatologicznym czy 

Intensywnej Terapii, może odczuwać lęk, dlatego personel medyczny powinien objąć 

opieką również matkę wcześniaka. Jedną ze skutecznych metod obniżania napięcia i 

lęku u matek i ojców wcześniaków, jest przekazywanie bieżących informacji na 

temat stanu zdrowia dziecka, umożliwienie dotyku i „kangurowania” noworodka. 

Włączając rodziców dziecka przedwcześnie urodzonego do zespołu terapeutycznego 

poprzez naukę pielęgnacji, czy naukę kangurowania, ułatwia się im adoptację do 

nowej roli i wyzwań (Łuczak – Wawrzyniak, 2009).  

Kobieta po porodzie przedwczesnym z uwagi na trudną sytuację noworodka,  

jest w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia emocjonalnych zaburzeń 

poporodowych. W literaturze przedmiotu poporodowe zaburzenia psychiczne 

podzielono na trzy rodzaje, w zależności od stopnia nasilenia objawów: 

przygnębienie poporodowe, depresja poporodowa oraz psychoza poporodowa. 

Przygnębienie poporodowe („baby blues”) zwane inaczej „depresją dnia trzeciego” 

pojawia się zazwyczaj w 3-4 dobie połogu, utrzymuje się do 2-4 tygodni po porodzie 

i występuje u 50-80% kobiet w okresie połogu. „Baby blues” należy do 

krótkotrwałych, przejściowych zmian nastroju objawiających się poczuciem 

zmęczenia, zwiększoną płaczliwością, smutkiem, zakłopotaniem, drażliwością, 
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niekiedy poczuciem braku kompetencji macierzyńskiej. Objawy te nie upośledzają 

prawidłowego funkcjonowania kobiety, dlatego nie wymagają leczenia 

farmakologicznego, mijają zazwyczaj po 2. tygodniach, po adaptacji kobiety do roli 

matki, przy szeroko rozumianym wsparciu ze strony najbliższych (Iwanowicz-Palus, 

Makara-Studzińska, 2009; Stopikowska, 2013).  

Depresja poporodowa występuje u 10-20% kobiet po porodzie, częściej 

u kobiet po przebytym przygnębieniu porodowym, znajdujących się w trudnej 

sytuacji socjalnej. Początki objawów depresji przypadają na 1-6 miesiąc po 

narodzinach dziecka i utrzymują się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Typowe 

objawy to: długotrwałe przygnębienie, poczucie beznadziejności, obojętność wobec 

potrzeb dziecka lub lęk podczas kontaktu z nim, brak pewności siebie, trudności w 

podejmowaniu decyzji, izolowanie się od otoczenia, bezpodstawne obwinianie się, 

drażliwość, niezdolność do odprężenia się, zaburzenia somatyczne. Kobieta 

doświadczająca depresji cierpi na bezsenność, może być pobudzona, co wymusza 

nerwowe działania (np. ciągłe sprawdzanie czy dziecko oddycha, śpi), może cierpieć 

na pogorszenie pamięci, zburzenia koncentracji, nawracające myśli o samobójstwie i 

śmierci dziecka (Stephens, i in., 2016; Logsdon, i in., 2009; Łaska-Formejster i in., 

2020). 

Jednym z zalecanych sposobów rozpoznania depresji u kobiety po porodzie 

jest zastosowanie  Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (EDPS - Edinburgh 

Postnatal Depression Scale). Po rozpoznaniu zaburzenia psychicznego wymagana 

jest niezwłoczna konsultacja psychologiczna i psychiatryczna uwzględniająca 

włączenie leczenia farmakologicznego (Program zapobiegania Depresji MZ; 

Maliszewska, Preis, 2014 ).  

Najcięższą formą poporodowego zaburzenia psychicznego jest psychoza 

poporodowa, występuje u (0,1-0,2%) kobiet w okresie do 3 miesięcy po porodzie. 

Ryzyko wystąpienia objawów psychotycznych jest wyższe u kobiet po przebytych 

chorobach psychicznych, czy z wywiadem chorób psychicznych w rodzinie. Choroba 

charakteryzuje się gwałtownym, widocznym dla otoczenia początkiem, stanowi 

zagrożenie dla matki i dziecka, wymaga natychmiastowego rozpoznania i pilnej 

hospitalizacji (Iwanowicz-Palus, Makara-Studzińska, 2009). Psychoza charakteryzuje 

się zmienionym chorobowo, nieadekwatnym postrzeganiem, przeżywaniem, 

odbiorem i oceną rzeczywistości. Początkowymi objawami mogą być trudności ze 

snem i bezsenność (a nawet brak snu przez kilka kolejnych dni) oraz uczucie 

niepokoju i zagubienia. Inne wczesne objawy to brak odczuwania głodu, 

pobudzenie, drażliwość i dysforia, myśli natrętne dotyczące wyrządzenia krzywdy 

dziecku (ze świadomością ich irracjonalności, np. nagle pojawiające się wyobrażenia 

wyrzucania własnego dziecka przez okno czy zrzucania z przewijaka), unikanie 
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kontaktów z dzieckiem/niepodejmowanie opieki nad dzieckiem. Może pojawić się  

podejrzliwość wobec innych osób, dziwne zmiany w zachowaniu i stanach 

emocjonalnych czy też inne  objawy psychotyczne (np. omamy i urojenia – 

najczęściej o treści związanej z dzieckiem czy porodem, przykładowo „głosy” 

nakazujące zabicie siebie lub dziecka, dotyczące zdrowia jej dziecka i szkodliwości jej 

mleka, paranoidalne przekonania, że ktoś może skrzywdzić lub zabić dziecko). 

W tym stanie kobieta może nie akceptować noworodka, odrzucać go, odmawiać 

opieki nad nim albo w ogóle zaprzeczać, że jest jego matką (tamże). 

Kobiety, które doświadczyły trudnego, traumatycznego porodu, choroby 

dziecka czy porodu przedwczesnego, mogą borykać się z tzw. Zespołem Stresu 

Pourazowego (PTSD - Posttraumatic Stress Disorder). Objawia się on uczuciem 

wyczerpania, bezradności, napięciami lękowymi, doświadczaniem mimowolnych 

wspomnień z wydarzenia traumatycznego czy koszmarami sennymi. Z badań 

wynika, że matki wcześniaków znacznie częściej borykają się z objawami zespołu 

stresu pourazowego niż kobiety po porodzie w terminie, u których objawy PTSD 

stwierdzono u mniej niż 8% osób badanych (Wijma i in., 1997). W badaniach 

przeprowadzonych przez zespół Feeley (2011), wskazano, iż PTSD dotyka ponad 

23% matek noworodków urodzonych przedwcześnie (tamże). Goutaudier i wsp. 

(2011) na podstawie Zrewidowanej skali wpływu zdarzeń (IES-R) udowodnił, iż 

zespół stresu pourazowego objawia się u 77% matek wcześniaków (tamże). Poziom 

stresu pourazowego u kobiet po porodzie przedwczesnym nie maleje wraz z 

upływem czasu, a wysoki poziom lęku matek wcześniaków oraz ich 

nadopiekuńczość utrudnia tworzenie atmosfery sprzyjającej prawidłowemu 

rozwojowi ich dzieci (Walczak, Chrzan-Dętkoś, 2017).  

 

5. Charakterystyka dzieci przedwcześnie urodzonych 

 

Dzieci przedwcześnie urodzone są bardzo zróżnicowaną grupą noworodków, 

urodzonych przed 37. tygodniem ciąży, u których może wystąpić szereg komplikacji 

wynikających z niedojrzałości wielu narządów. W celu oszacowania tempa dojrzewania 

noworodka oraz rozwoju i dojrzałości poszczególnych narządów posłużyć się można 

terminem „wiek skorygowany”, który odnosi się do wcześniej założonego terminu porodu 

(Kordek, 2010; Rozalska-Walaszek i in., 2012). Dzieci urodzone przedwcześnie klasyfikuje się 

w zależności od czasu trwania ciąży  i dojrzałości noworodka.   

I tak wyróżnia się:  

- „późne wcześniaki” – noworodki urodzone w przedziale od 34 do 36 (+6) tygodnia 

ciąży. Te dzieci klasyfikuje się do grupy noworodków relatywnie dojrzałych, 

porównywalnych wagą do noworodków donoszonych. Jednakże z uwagi na niedojrzałość 
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narządową, wcześniaki te obarczone są większym ryzykiem problemów zdrowotnych niż 

noworodki donoszone. W tym okresie rodzi się 74% wszystkich wcześniaków, co stanowi 4 – 

5% wszystkich urodzeń; 

- „noworodki bardzo niedojrzałe”, urodzone poniżej 32 tygodnia ciąży, skalą 

zjawiska porodów w tym okresie szacuje się na  około 1% wszystkich żywych 

urodzeń noworodków. 

- „noworodki ekstremalnie niedojrzałe”, urodzone poniżej 28 tygodnia ciąży, 

częstość urodzeń tych dzieci stanowi 0,4% wszystkich żywych urodzeń (Kosmala i 

in., 2016). 

Im krótszy czas trwania ciąży, tym zaburzenia adaptacyjne wcześniaka do 

życia poza organizmem matki są poważniejsze, a rokowania co do jakości życia są 

bardziej niepewne. Do klinicznych cech wcześniactwa zaliczyć można: obniżenie 

napięcia mięśniowego, zniesione lub bardzo ograniczone odruchy fizjologiczne, małą 

ruchliwość noworodka, wiotką klatkę piersiową, nietolerancje pokarmowe, 

zaburzenia oddychania. Skóra wcześniaka jest cienka, mało elastyczna, słabo napięta, 

przez którą prześwituje siatka naczyń krwionośnych.  Wcześniaka charakteryzuje 

brak rozwiniętej tkanki podskórnej, często zarośnięte powieki, obfita maź płodowa 

na ciele oraz meszek płodowy (lanugo) pokrywający większą część ciała. U chłopców 

można zaobserwować brak jąder w worku mosznowym, u dziewczynek wargi 

sromowe większe nie pokrywają warg sromowych mniejszych (Kordek, 2010).  

Cechy morfologiczne niedojrzałości noworodka a także dojrzałość nerwowo –

 mięśniową ocenić można przy pomocy wielu skal, takich jak: Skala Parkin, Skala 

Lubchenko, Skala Amiel-Tison, Skala Dubowitza (zmodyfikowana przez Ballarda), 

Skala Apgar (Szczapa, 2015). 

Wcześniaki często zmagają się z szeregiem zaburzeń adaptacji, co utrudnia im 

samodzielne życie poza organizmem matki, dlatego istotne jest zapewnienie im 

odpowiednich warunków, zbliżonych do życia płodowego (Kosmala i in., 2016).  

Do najczęstszych problemów wynikających z wcześniactwa należą: Zespół Zaburzeń 

Oddychania (ZZO, ang. RDS - Respiratory Distress Syndrome), osłabienie napięcia 

mięśniowego, objawiającego się drżeniem mięśniowym lub drgawkami, zaburzenie 

termoregulacji, nasilona lub przedłużona żółtaczka, zaburzenia metaboliczne, martwicze 

zapalenie jelit (NEC-Necrotising Enterocolitis), przetrwały przewód tętniczy (PDA-Patent 

Ductus Arteriosus)1, niedokrwistość lub nadkrwistość, zakażenia (wrodzone lub nabyte), 

                                                 
1 Przetrwały przewód tętniczy (patent ductus arteriosus – PDA) to pozostałe z okresu życia 
płodowego naczynie łączące tętnicę płucną z aortą. 
Za: https://www.sercedziecka.org.pl/wady-serca/przetrwaly-przewod-tetniczy-botalla-15/ 
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krwawienia śródczaszkowe (IVH-Intraventricular Hemorrhages), retinopatia wcześniacza 

(ROP – Retinopathy of Prematurity)2 (Kordek, 2010). 

 

  

6. Postępowanie z dzieckiem przedwcześnie urodzonym 

 

Bezpośrednio po porodzie należy podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec 

konsekwencjom zaburzeń adaptacji wcześniaka do życia poza organizmem matki. Po 

urodzeniu dziecka doświadczony zespół neonatologiczny powinien zapewnić odpowiednią 

ochronę przed utratą ciepła, przeciwdziałać niedotlenieniu i ewentualnym zaburzeniom 

metabolicznym, zapobiegać lub leczyć infekcje, leczyć hiperbilirubinemię, niedokrwistość 

lub nadkrwistość, zaplanować wczesne rozpoczęcie karmienia doustnego pokarmem matki. 

Jeśli wymaga tego stan  dziecka, zespół neonatologiczny rozpoczyna i prowadzi resuscytację 

wcześniaka (Kordek, 2010). 

Istotne jest  przestrzeganie zasad zapobiegania hipotermii, gdyż utrata ciepła 

przez noworodka przedwcześnie urodzonego może przyczynić się do śmierci. Do 

wahań ze strony zewnętrznej ciepłoty zaliczyć można różnice w temperaturze skóry 

noworodka i otoczenia, w którym się znajduje czyli wpływ czynników fizycznych 

środowiska, takich jak: temperatura, wilgotność i ruch powietrza (Jeffery, Klaus, 

2016). 

Wewnętrzna ciepłota zależy od stosunku masy do powierzchni ciała 

noworodka. Do głównych mechanizmów utraty ciepła po urodzeniu zaliczyć można 

parowanie i oddychanie. Noworodki urodzone o czasie potrafią zbilansować utratę 

ciepła między innymi poprzez: wzrost aktywności mięśni szkieletowych, skurcz 

naczyń obwodowych, zwiększenie metabolizmu czy termogenezę bezdrżeniową. 

Wcześniaki urodzone po 29 tygodniu ciąży mają zdolność wytwarzania ciepła na 

drodze bezdrżeniowej, wykorzystując brązową tkankę tłuszczową stanowiącą 

rezerwę energetyczną, zlokalizowaną między łopatkami, w okolicach karku, nerek 

oraz wzdłuż aorty (Rozalska-Walaszek i in., 2012; Beck i in., 2010).  

                                                 
2 Retinopatia wcześniaków  to choroba niedojrzałej siatkówki. Występuje u dzieci urodzonych przed 
planowanym terminem porodu, u których naczynia siatkówki nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Po 
urodzeniu nieprawidłowy proces unaczynienia, któremu towarzyszy rozrost tkanki łącznej, prowadzi 
do powstania patologicznych proliferacji naczyniowo włóknistych w siatkówce i w ciele szklistym. Te 
z kolei odwarstwiają siatkówkę, a następnie wypełniają wnętrze gałki ocznej. Tego typu zmiany mogą 
powodować poważne upośledzenie widzenia ze ślepotą włącznie. 
Za: https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/oczy/78860,retinopatia-wczesniakow 
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Oziębienie noworodka może się wiązać z wieloma niekorzystnymi zmianami 

w organizmie doprowadzając do stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Typowe 

następstwa oziębienia to spadek stężenia glukozy we krwi, kwasica metaboliczna 

wynikająca ze zwiększonej glikolizy beztlenowej, wyczerpanie rezerw 

glikogenowych, hipoksemia (PaO2 < 50 mmHg), wzrost zużycia tlenu i przemian 

metabolicznych (Szczapa, 2015). Dlatego w sali porodowej lub operacyjnej należy 

zapewnić odpowiednią temperaturę otoczenia  (około 25°C), okryć ciało wcześniaka 

po urodzeniu, wykonywać niezbędne czynności medyczne, farmakologiczne i 

pielęgnacyjne pod promiennikiem ciepła. Wcześniaka należy umieścić w 

zamkniętym, nagrzanym inkubatorze. U dzieci urodzonych przed 28 tygodniem 

ciąży w celu utrzymania prawidłowej temperatury, stosuje się odpowiednią folię 

(Szczapa, 2015; Kosmala i in., 2016). 

Po umieszczeniu wcześniaka na stanowisku resuscytacyjnym należy jak 

najszybciej założyć czujnik SpO2 na prawą kończynę górną. Do oczekiwanych 

zakresów SpO2 zarówno u noworodków donoszonych jak i wcześniaków należą: 60-

65% w 1 minucie życia, 65-70% w 2 minucie, 70-75% w 3 minucie życia, 75-80% 

w 4 minucie, 80-85% w 5 minucie życia oraz 85-95% w 10 minucie życia noworodka. 

Obniżenie tych wartości obliguje zespół neonatologiczny do zastosowania 

tlenoterapii. O efektywnej wentylacji świadczy: unoszenie klatki piersiowej 

noworodka podczas wykonywanego wdechu, poprawa wartości SpO2 oraz wzrost 

częstości akcji serca > 100 ud/min (Phillipos i in., 2017; Cloherty, i in., 2015). 

W postępowaniu z wcześniakiem, zarówno bezpośrednio po porodzie jak i w 

dalszej opiece, ważne jest  ograniczenie do minimum procedur inwazyjnych, 

wliczając w to pobieranie krwi z naczyń obwodowych lub włośniczkowych. 

Pożądana jest kaniulacja tętnicy pępkowej w pierwszej godzinie życia umożliwiająca 

pobranie niezbędnych próbek krwi w sposób nie stresowy dla noworodka. 

Zmniejsza to stres i ból wywołany nakłuciem skóry, zmniejsza utratę krwi oraz 

ryzyko zakażenia jatrogennego wynikającego z uszkodzenia skóry (Kosmala i in., 

2016). 

Kolejnym zagadnieniem jest odpowiednie odżywianie. Najlepszą formą 

odżywiania noworodka jest karmienie piersią „na żądanie”. Oznacza to, że 

noworodek karmiony jest piersią w momencie wykazywania przez niego oznak 

głodu. W przypadku wcześniaków urodzonych przed 34 tygodniem ciąży ze 

względu na brak skoordynowanego odruchu „ssanie – połykanie – oddychanie”, 

karmienie z piersi lub butelki jest niemożliwe, dlatego alternatywą jest odżywianie 

przez zgłębnik dożołądkowy. Noworodki o bardzo małej i skrajnie małej masie 

urodzeniowej wymagają żywienia pozajelitowego ze stopniowym włączaniem 

pokarmu dojelitowego (Embleton, 2013). Według wytycznych Europejskiego 
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Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) 

całkowita dawka energii dla wcześniaków w diecie wynosi 110-135 kcal/kg/dobę 

niezależnie od wieku ciążowego co stanowi 150-180 ml/kg/dobę mleka kobiecego 

lub mleka modyfikowanego (za: Gulczyńska, i in., 2014). 

Dzieci przedwcześnie urodzone z masą ciała poniżej 1500 g, są szczególnie 

narażone na infekcje. W tej grupie dzieci zaobserwowano zwiększoną częstość 

występowania posocznicy, która stanowi najczęstszą przyczynę śmiertelności 

wcześniaków. Do najczęstszych czynników chorobotwórczych wywołujących 

posocznicę u tych dzieci należą bakterie Gram-ujemne; istotnym patogenem są 

również paciorkowce z grupy B (GBS). Innymi czynnikami predysponującymi do 

rozwoju ciężkich zakażeń są: długotrwała wentylacja mechaniczna czy 

cewnikowanie naczyń pępowinowych (Cloherty, i in., 2015). 

Występowanie zakażeń u noworodków przedwcześnie urodzonych związane 

jest z niedojrzałością ich mechanizmów obronnych. Skórę i błony śluzowe 

wcześniaków cechuje zwiększona przepuszczalność i podatność na uszkodzenia. 

Osłabiona perystaltyka jelit oraz mniejsza ilość kwasu solnego zwiększają ryzyko 

rozwoju organizmów chorobotwórczych i pokonywanie przez nie nieszczelnych 

barier tkankowych. Objawy zakażenia u noworodka są z reguły niespecyficzne: 

zaleganie pokarmu, wymioty, trudności w karmieniu, zmniejszona aktywność 

noworodka, zaburzenia oddechowe, bezdechy, hipo-lub hipertermia, zmiana 

zabarwienia skóry (bladość, szarość, sinica), zwiększone zapotrzebowanie na 

wsparcie oddechowe, zaburzenia metaboliczne, kwasica metaboliczna, zaburzenia 

krążenia centralnego i obwodowego (Kordek, 2010; Kosmala i in., 2016). 

Rozpoznanie zakażenia możliwe jest poprzez ustalenie czynników ryzyka, 

widocznych objawów klinicznych oraz wyników badań dodatkowych (badanie 

bakteriologiczne krwi, morfologia krwi z rozmazem, stężenia białka C reaktywnego 

(CRP) oraz prokalcytoniny. Z uwagi na dynamikę procesu chorobowego, leczenie 

należy rozpocząć jak najwcześniej. W celu stabilizacji stanu noworodka stosuje się 

leczenie przyczynowe – antybiotykoterapię, w oparciu o antybiogram, wsparcie 

oddechowe, leczenie zaburzeń krzepnięcia oraz w razie konieczności leczenie 

wspomagające, np. żywienie pozajelitowe. Czas stosowania antybiotykoterapii 

powinien być możliwie krótki. W przypadku infekcji o łagodnym lub 

umiarkowanym przebiegu wynosi od 7 do 10 dni, a w przypadku ciężkiego stanu 

lub o szczególnej lokalizacji (np. zapalenie kości, zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych) do 21 dni (Kosmala i in., 2016). 
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7. Opieka rodzicielska nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym 

 

Sytuacja matek dzieci przedwcześnie urodzonych hospitalizowanych w 

Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka jest dużo trudniejsza w porównaniu z 

kobietami, których noworodki są donoszone, silne i samodzielnie adaptują się do 

życia poza organizmem matki. Z uwagi na stan zdrowia i kondycję wcześniaka, 

który musi przebywać w inkubatorze, matka nie ma możliwości przebywać z 

dzieckiem w jednej sali, sprawować samodzielnie opieki, spontanicznie podejmować 

czynności pielęgnacyjnych czy opiekuńczych (Feeley, i in., 2011).  

By temu zaradzić, zespół oddziału neonatologicznego, umożliwia kontakt z 

wcześniakiem, w każdym momencie matki i ojcowie mogą przyjść na oddział 

neonatologiczny. Przed pierwszym kontaktem z dzieckiem rodzice są instruowani, 

by dokładnie umyć ręce oraz w zależności od sytuacji klinicznej dziecka, założyć 

maseczkę (z uwagi na zmniejszoną odporność wcześniaka).  

Zespół lekarzy, pielęgniarek i położnych pomaga kobietom karmić piersią, 

jeśli kondycja dziecka na to pozwala. Wcześniaki, u których wykształcił się odruch 

ssania oraz pojawił się skoordynowany odruch „ssania–połykania –oddychania”, 

przy braku dodatkowych czynników uniemożliwiających karmienie doustne, mogą 

podejmować naukę ssania piersi matki.  

Dowiedziono, że pokarm matki wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia 

zakażeń, martwiczego zapalenia jelit oraz wystąpienia retinopatii wcześniaków. 

Istnieją doniesienia o pozytywnym wpływie mleka kobiecego na rozwój 

neurologiczny dzieci urodzonych przedwcześnie. Niestety z powodu braku lub 

opóźnionego pierwszego kontaktu matki z dzieckiem (przebywanie wcześniaka na 

Oddziale Intensywnej Terapii), czy niemożności przebywania matki z dzieckiem w 

jednym pokoju, próby karmienia piersią czy odciągania mleka mogą być utrudnione 

(Fontana i in., 2018).  

Alternatywą, która może pomóc w budowaniu prawidłowego kontaktu matki 

z dzieckiem oraz pozytywnie wpłynąć na rozwój laktacji, jest kontakt dotykowy z 

dzieckiem. Jeśli noworodek jest stabilny zarówno oddechowo jak i krążeniowo, 

zespół neonatologiczny uczy kobietę, jak rozpocząć kangurowanie (KC-Kangaroo 

Care) (Rozalska-Walaszek i in., 2012). Metoda ta polega na ułożeniu noworodka na 

klatce piersiowej matki lub ojca, okrywając je z zewnątrz kocem, by zapobiec 

wyziębieniu dziecka. Taki bliski kontakt z dzieckiem daje wiele korzyści zarówno 

rodzicowi, jak i dziecku. Dzięki kangurowaniu rodzic szybciej przywiązuje się do 

swojego dziecka, a u matki zmniejsza poziom stresu, co także powoduje, że 

sprawniej przebiega u niej proces połogu. Dla wcześniaka kangurowanie ma duży 
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wpływ na rozwój i szybszy powrót do zdrowia m.in. poprzez: redukcję stresu, 

zminimalizowanie problemów ze strony układu oddechowego, odpornościowego, 

czy układu krążenia. U kangurowanych wcześniaków następuje proces kolonizacji 

skóry fizjologiczną florą bakteryjną matki, dzięki czemu nabywają odporność. Dzięki 

łatwiejszemu dostępowi do naturalnego pokarmu, obserwuje się u nich szybszy 

przyrost masy ciała. Ogrzanie noworodka poprzez kontakt z ciałem rodzica, pomaga 

w kształtowaniu więzi między rodzicem a dzieckiem. U tych dzieci obserwuje się 

skrócenie czasu hospitalizacji. Noworodek słysząc bicie serca, czując ciepło i zapach 

rodzica uspokaja się, a dotyk dłoni, delikatny masaż i głaskanie przez matkę lub ojca 

sprawiają, że dziecko uaktywnia się i lepiej reaguje na bodźce zewnętrzne (Bajek, i 

in., 2014; Stodolak, Fuglewicz, 2012; Niemyjska-Matulka, 2019; Pilewska – Kozak, 

2009). 

Wcześniaki bywają nadwrażliwe i niespokojne, dlatego obecność matki czy 

ojca przy dziecku nie może ograniczać się tylko do obserwacji. Taki ograniczony 

kontakt kończy się często nieudaną próbą uspokojenia noworodka. Takie sytuacje 

mogą wywołać u rodzica uczucie lęku i bezradności. Mogą wpłynąć na postrzeganie 

dziecka jako trudnego i niezrozumiałego, zaburzając prawidłowe relacje.   

Edukacja rodziców oraz zachęcanie ich do stałego i bliskiego kontaktu z 

dzieckiem pozwala na rozwijanie wiary kompetencji, rodzicielskich oraz stopniowe 

usamodzielnianie się rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem. Pobyt wcześniaka 

w szpitalu, to czas nabywania przez rodziców umiejętności w opiece nad dzieckiem, 

czas nabywania pewności w kontakcie z dzieckiem, kangurowania, czas zdobywania 

umiejętności pielęgnacji skóry dziecka, czy zmiany pieluszki, a  dla matki to nauka 

karmienia piersią. Te umiejętności skutecznie obniżą poziom stresu rodziców po 

powrocie dziecka do domu  (Rozalska-Walaszek, i in., 2012;).  

 

Podsumowanie 

 

Wcześniactwo jest wyzwaniem, który dotyczy dużej część społeczeństwa na 

świecie. Szczególnie niepokojące statystyki obserwuje się w krajach o niskim statusie 

ekonomicznym. Z jednej strony z roku na rok obserwuje się wzrost częstości 

przedwczesnych urodzeń, z drugiej strony dzięki coraz doskonalszym technikom i 

opiece perinatologicznej obserwuje się wzrost przeżywalności noworodków o coraz 

niższej wadze urodzeniowej.  

Coraz doskonalsza specjalistyczna opieka neonatologiczna, pozwala na 

efektywne leczenie i wspomaganie rozwoju dziecka przedwcześnie urodzonego. 

Trzeba jednak podkreślić, że odległe następstwa wcześniactwa, związane 
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szczególnie z układem nerwowym i oddechowym dziecka, mogą wpływać na jakość 

zdrowia w dalszym rozwoju.  

Wcześniactwo jest wyzwaniem dla rodziców, dlatego istnieje pilna potrzeba, 

by promować zajęcia dydaktyczne (szkoły rodzenia) dla rodziców oczekujących na 

narodziny dziecka. Edukacja obydwojga rodziców dotycząca czynników ryzyka 

porodu przedwczesnego, zwiększony poziom wiedzy i świadomości dotyczącej 

utrzymania prawidłowej higieny fizycznej i psychicznej podczas ciąży, zachowania 

równowagi między aktywnością zawodową a życiem prywatnym kobiet, może 

przyczynić się do modyfikacji stylu życia matki a aktywna obecność ojca w czasie 

oczekiwania na narodziny dziecka, może owocować zaangażowaniem w opiekę nad 

dzieckiem po porodzie. Należy dołożyć wszelkich starań, by poprzez promocję 

zdrowia, wdrażanie metod profilaktyki, nie tylko w okresie ciąży, ale także w okresie 

przed ciążowym, zapobiegać przedwczesnym porodom. Zespół interdyscyplinarny 

w szpitalach powinien dołożyć wszelkich starań, by po porodzie przedwczesnym 

umożliwić wczesny kontakt „skin to skin”, by pomóc rodzicom w odczytywaniu 

subtelnych sygnałów wysyłanych przez dziecko oraz nawiązać bliski kontakt, który 

pozwoli matce złagodzić stres po porodzie, a u obydwojga rodziców rozwinie 

kompetencje rodzicielskie.  
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