
Promowanie	inicjatyw	dotyczących	prawidłowego	
żywienia	noworodka	w	ramach	zadania:		

1.2.4.	Promocja	karmienia	piersią	
	

Cel	operacyjny	1:	
Poprawa	sposobu	żywienia,	stanu	odżywienia	

społeczeństwa	oraz	aktywności	fizycznej	społeczeństwa	

Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 1	



Plan	szkolenia	

1.  Organizacja	 opieki	 okołoporodowej	 –	 stan	 obecny																														
i	planowane	zmiany	

2.  Najważniejsze	 zmiany	 i	 zadania	 dla	 podmiotów	
wykonujących	 działalność	 leczniczą	 udzielających	
świadczeń	zdrowotnych	w	zakresie	opieki	okołoporodowej	

3.  Główne	założenia	nowego	standardu		
4.  Standard	organizacyjny	opieki	okołoporodowej	w	praktyce		
5.  Nowy	standard	a	promocja	karmienia	piersią	
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Adresaci	szkolenia	

•  Personel	 szpitala:	 pracownicy	 oddziałów	 położniczo-ginekologicznych,	
neonatologicznych		

•  Personel	AOS	i	POZ:	lekarze	ginekolodzy	i	położne	realizujący	świadczenia	
zdrowotne	 w	 ramach	 ambulatoryjnej	 opieki	 specjalistycznej																																									
lub	w	podstawowej	opiece	zdrowotnej	
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Organizacja	opieki	okołoporodowej															
–	stan	obecny	i	planowane	zmiany	
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Standard	organizacyjny	opieki	zdrowotnej	w	podmiotach	wykonujących	
działalność	leczniczą,	udzielających	świadczeń	zdrowotnych		

w	zakresie	opieki	okołoporodowej		
	

•  Standard	 jest	 załącznikiem	 do	 rozporządzenia	 Ministra	 Zdrowia*	
wydanego	na	podstawie	ustawy	o	działalności	leczniczej**.		

•  Standard	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 1.01.2019r.,	 z	 wyjątkiem	 części	
dotyczącej	 zapewnienia	 każdej	 potrzebującej	 matce	 sprzętu																																	
do	 skutecznego	 pozyskiwania	 mleka	 kobiecego,	 która	 wchodzi	 w	 życie																			
z	dniem	1.01.2022r.		

•  Standard	podzielony	jest	na	XV	części.		
•  Są	to	przepisy	prawa	powszechnie	obowiązującego.	
•  Personel	 medyczny	 jest	 zobligowany	 do	 zapoznania	 się	 i	 stosowania	

standardu	oraz	systematycznej	aktualizacji	wiedzy	w	jego	zakresie.	
	
*	 Rozporządzenie	 Ministra	 Zdrowia	 z	 dnia	 16	 sierpnia	 2018r.	 w	 sprawie	 standardu	 organizacyjnego	 opieki	
okołoporodowej	(Dz.U.,	poz.1756)	
**Ustawa	z	dnia	15	kwietnia	2011	r.	o	działalności	leczniczej	(Dz.	U.	z	2018	r.	poz.	160,	z	późn.	zm.)	
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Z	dniem	1.01.2019	utracą	moc	następujące	rozporządzenia	Ministra	Zdrowia:	
	
•  z	dnia	20	września	2012	r.	sprawie	standardów	postępowania	medycznego	

przy	udzielaniu	świadczeń	zdrowotnych	z	 zakresu	opieki	okołoporodowej	
sprawowanej	 nad	 kobietą	 w	 okresie	 fizjologicznej	 ciąży,	 fizjologicznego	
porodu,	połogu	oraz	opieki	nad	noworodkiem	(Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	1132);	

•  z	 dnia	 9	 listopada	 2015	 r.	 w	 sprawie	 standardów	 postępowania	
medycznego	w	łagodzeniu	bólu	porodowego	(Dz.	U.	poz.	1997);	

•  z	 dnia	 9	 listopada	 2015	 r.	 w	 sprawie	 standardów	 postępowania	
medycznego	 przy	 udzielaniu	 świadczeń	 zdrowotnych	 w	 dziedzinie	
położnictwa	 i	 ginekologii,	 z	 zakresu	 okołoporodowej	 opieki	 położniczo	 –	
ginekologicznej	 sprawowanej	 nad	 pacjentką	 w	 okresie	 ciąży,	 porodu,	
połogu,	 w	 przypadkach	 występowania	 określonych	 powikłań	 oraz	 opieki	
nad	pacjentką	w	sytuacji	niepowodzeń	położniczych	(poz.2007).	
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Dlaczego	zmiany?	

Nowy	standard	uwzględnia:	
•  wytyczne	Światowej	Organizacji	Zdrowia	WHO,		
•  osiągnięcia	medycyny	opartej	na	dowodach	naukowych	EBM,																		
•  polskie	 doświadczenia	 w	 zakresie	 opieki	 nad	 matką																				

i	dzieckiem.		
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Punkt	5	postanowień	ogólnych	Standardu	wskazuje,	że	„ingerencja	w	
naturalny	 proces	 ciąży,	 porodu	 i	 laktacji	 wiąże	 się	 z	 uzasadnionym	
medycznie	wskazaniem.	 Ingerencja	w	naturalny	proces	 ciąży,	 porodu	
lub	 laktacji,	w	 szczególności	 leczenie	 cukrzycy	 ciężarnej,	 nadciśnienia	
tętniczego	 i	 innych	 powikłań	 ciąży,	 lub	 poród	 zabiegowy,	 oznacza,																		
że	 ciąża,	 poród	 lub	 laktacja	 wymagają	 zastosowania	 dodatkowych	
procedur	wykraczających	poza	standard.”	
	
	

Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 8	



Najważniejsze	zmiany	i	zadania		
dla	podmiotów	wykonujących		

działalność	leczniczą	
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•  Likwidacja	obowiązkowej	hospitalizacji	-	po	41	tygodniu	ciąży,	
będzie	to	decyzja	lekarza.	

•  Doprecyzowanie	 przepisów,	 tak	 aby	 mieć	 większą	 pewność,																														
że	 pacjentka	 wybrała	 i	 poznała	 swoją	 położną	 jeszcze																				
przed	porodem	oraz	została	objęta	edukacją	przedporodową	
od	21-26	tygodnia	ciąży.	

•  Wprowad z en i e	 r amowego	 p r o g r amu	 edu k a c j i	
przedporodowej.	

•  Ocena	 ryzyka	 nasilenia	 objawów	 depresji,	 która	 będzie	
wykonywana	obowiązkowo	trzykrotnie:	
1.  w	11-14	tygodniu,	
2.  w	33-37	tygodniu,	
3.  po	porodzie	w	czasie	wizyty	położnej.	
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•  Łagodzenie	 bólu	 nie	 jest	 interwencją	 medyczną	 -	 pacjentka	
jest	informowana	jakie	metody	uśmierzania	bólu	są	dostępne	
na	oddziale	i	wybiera	spośród	nich.	

•  Kobieta	w	 szczególnych	 sytuacjach	 (np.	 rozpoznanie	podczas	
ciąży	 ciężkiej	 choroby	 lub	 wady	 dziecka,	 poronienie,	
urodzenie	 dziecka	martwego,	 niezdolnego	 do	 życia,	 chorego	
lub	 z	 wadami	 wrodzonymi)	 ma	 zapewnioną	 odpowiednią	
opiekę.	

•  W	miarę	możliwości	organizacyjnych	podmiotu	wykonującego	
działalność	 leczniczą,	 ciężarna	 ma	 prawo	 do	 wcześniejszego	
zapoznania	się	z	miejscem	porodu.	

•  Decyzję	 o	 możliwości	 spożywania	 posiłków	 przez	 rodzącą	
podejmuje	osoba	sprawująca	nad	nią	opiekę.	
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Główne	założenia	standardu	
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Celem	standardu	jest:		
•  zmniejszenie	medykalizacji	porodu,	
•  zwiększenie	roli	położnej	w	opiece	okołoporodowej,	
•  ujednolicenie	treści	przekazywanych	ciężarnym	i	ich	osobom	bliskim	

w	ramach	edukacji	przedporodowej,	
•  zwiększenie	satysfakcji	pacjentek,	
•  promocja	karmienia	piersią.	

Standard	wyznacza	sposób	organizacji	opieki	zdrowotnej	w	przebiegu	ciąży,	
porodu,	 połogu	 i	 opieki	 nad	 noworodkiem.	 Szczególne	 miejsce	 zajmują																					
w	 nim	 przepisy	 dotyczące	 organizacji	 edukacji	 przedporodowej,	 wsparcia	
karmienia	 piersią,	 łagodzenia	 bólu	 porodowego,	 a	 także	 sposobu	
postępowania	 personelu	 w	 przypadkach	 szczególnie	 trudnych	 dla	 kobiet																			
i	 ich	rodzin,	takich	 jak	poronienie,	urodzenie	martwego	lub	ciężko	chorego	
dziecka.	
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Standard	organizacyjny	opieki	
okołoporodowej	w	praktyce		
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Wymogi	nowego	standardu	

„(…)	 zapewnienie	 dobrego	 stanu	 zdrowia	 matki	 i	 dziecka,																	
przy	 ograniczeniu	 do	 niezbędnych	 interwencji	 medycznych,																	
w	szczególności:	

1)  amniotomii,	
2)  indukcji	porodu,	
3)  stymulacji	czynności	skurczowej,	
4)  podawania	opioidów,	
5)  nacięcia	krocza,	
6)  cięcia	cesarskiego,	
7)  podania	noworodkowi	mleka	modyfikowanego.”	
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Ustalenie	 wskaźników	 opieki	 okołoporodowej	 i	 ich	 systematyczne	
monitorowanie,		w	tym	ocena	satysfakcji	kobiet	objętych	opieką.	
	
Definiowanie	wskaźników:	
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Wskaźniki	opieki	okołoporodowej	

•  %	 cięć	 cesarskich	 rozumiany	 jako	 liczba	 wszystkich	 cięć	 cesarskich																
do	liczby	wszystkich	porodów	(*100);	

•  %	 cięć	 cesarskich	 planowych	 rozumiany	 jako	 liczba	 cięć	 cesarskich	
planowych	do	liczby	wszystkich	porodów	(*100);	

•  %	 noworodków	 którym	 podano	 przynajmniej	 jedną	 dawkę	 mleka	
modyfikowanego	 rozumiana	 jako	 liczba	noworodków	dokarmianych	
mieszanką	do	liczby	wszystkich	urodzonych	(*100)	
.	



Wskaźniki	opieki	okołoporodowej	
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Wiodącym	narzędziem	do	oceny	 jakości	 opieki	 ambulatoryjnej	 nad	matką																		
i	 noworodkiem	 w	 trakcie	 ciąży	 i	 w	 połogu	 jest	 dokument	 przygotowany	
przez	Biuro	Regionalne	WHO	dla	Europy.	
	
Zestaw	 jest	 nakierowany	 na	 praktyczną,	 staranną	 ocenę	 wszystkich	
głównych	 obszarów	 mających	 wpływ	 na	 jakości	 opieki	 przed-																																			
i	poporodowej,	takich	jak:	infrastruktura,	dostępność	leków	i	zaopatrzenia,	
personel,	 organizacja	 usług,	 wytyczne,	 zarządzanie	 przypadkiem,	
informacje	przekazywane	użytkownikom,	system	skierowań,	itp.		
	
Zestaw	obejmuje	ponad	400	elementów.		
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W	 skład	 zestawu	 wchodzą	 cztery	 źródła	 informacji,	 tzn.:	 dane	 i	 statystyki,	
dokumentacja	 medyczna,	 obserwacje	 bezpośrednie,	 oraz	 wywiady	 z	 personelem																					
i	 pacjentami/świadczeniobiorcami.	 Dzięki	 połączeniu	 różnych	 źródeł	 informacji	
narzędzie	 pomaga	 zidentyfikować	 konkretne	 obszary	 i	 elementy	 obniżające	 jakość	
opieki.		
	
Każdy	 element	 jest	 oceniany	 w	 oparciu	 o	 informacje	 pozyskane	 z	 różnych	 źródeł,																				
a	punktacja	końcowa	ma	rozpiętość	od	3	do	0:	

•  3	=	dobra	lub	standardowa	jakość	opieki	
•  2	 =	 potrzebna	 poprawa,	 aby	 osiągnąć	 standardową	 jakość	 opieki																									

(opieka	 nieoptymalna,	 ale	 nie	 niesie	 ze	 sobą	 istotnych	 zagrożeń	 dla	 zdrowia	
ani	nie	narusza	podstawowych	zasad	dobrej	opieki)		

•  1	 =	 potrzebna	 znacząca	 poprawa,	 aby	 osiągnąć	 standardową	 jakość	 opieki	
(opieka	nieoptymalna,	występują	poważne	zagrożenia	dla	zdrowia)	

•  0	 =	 potrzebna	 bardzo	 znacząca	 poprawa,	 aby	 osiągnąć	 standardową	 jakość	
opieki	 (opieka	 całkowicie	 nieadekwatna	 i/lub	 występowanie	 szkodliwych	
praktyk	 stanowiących	 poważne	 zagrożenie	 dla	 zdrowia	 matki	 i/lub	
noworodka)	



Ćwiczenie		
Praca	z	„Narzędziem	do	oceny	opieki	

ambulatoryjnej	nad	matką	i	
noworodkiem	w	trakcie	ciąży	i	połogu”		
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Prowadzenie	ciąży	
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Osoba	sprawująca	opiekę	

•  Jeżeli	 nie	 jest	 położną	 podstawowej	 opieki	 zdrowotnej,	
informuje	kobietę	o	możliwości	korzystania	z	opieki	położnej	
podstawowej	 opieki	 zdrowotnej	 oraz	 kieruje	 do	 niej																												
w	 okresie	 pomiędzy	 ukończonym	 21	 a	 26	 tygodniem	 ciąży																				
w	 celu	 objęcia	 edukacją	 przedporodową	 oraz	 opieką	
sprawowaną	 nad	 nią	 i	 dzieckiem	w	miejscu,	w	 którym	 będą	
przebywali	po	porodzie.	

•  Odnotowuje	ten	fakt	w	dokumentacji	medycznej	ciężarnej.	
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Osoba	sprawująca	opiekę	

•  Położna	 podstawowej	 opieki	 zdrowotnej	potwierdza	 objęcie	
kobiety	 opieką	 w	 czasie	 ciąży	 i	 po	 porodzie	 przez	 wpis											
do	 planu	 opieki	 przedporodowej	 i	 karty	 przebiegu	 ciąży	
swoich	 danych	 lub	 danych	 podmiotu	 wykonującego	
działalność	 leczniczą	 w	 zakresie	 podstawowej	 opieki	
zdrowotnej,	 w	 tym:	 numer	 telefonu	 kontaktowego	 i	 faksu	
lub	adres	poczty	elektronicznej.	
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Osoba	sprawująca	opiekę	

•  Może	 zlecić	 wykonanie	 dodatkowych	 świadczeń	
z d r owo t n y c h	 o	 c h a r a k t e r z e	 p r o fi l a k t y c z n ym																																						
lub	 diagnostycznym,	 jeżeli	 stan	 zdrowia	 ciężarnej																																	
lub	 wyniki	 wcześniej	 przeprowadzonych	 badań	 wskazują																		
na	 możliwość	 wystąpienia	 powikłań	 lub	 patologii	 ciąży,	
porodu	lub	połogu.		
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Zakres	świadczeń	

Zakres	świadczeń	profilaktycznych	 i	działań	w	zakresie	promocji	
zdrowia	 oraz	 badań	 diagnostycznych	 i	 konsultacji	 medycznych,	
wykonywanych	 u	 kobiet	 w	 okresie	 ciąży,	 wraz	 z	 okresami																				
ich	przeprowadzania.	
	
		

Kobieta	w	okresie	fizjologicznej	ciąży	powinna	być	
konsultowana	nie	rzadziej	niż	co	3–4	tygodnie																											

w	zależności	od	zaawansowania	ciąży,																																							
w	uzasadnionych	przypadkach	częściej.	
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Do	10.	tygodnia	ciąży	lub	w	chwili	
pierwszego	zgłoszenia	się	

Świadczenia	profilaktyczne	
1.  Badanie	podmiotowe	i	przedmiotowe	
2.  Pomiar	ciśnienia	tętniczego	krwi	
3.  Badanie	gruczołów	sutkowych	
4.  Określenie	wzrostu,	masy	ciała	i	wskaźnika	BMI	
5.  Ocena	ryzyka	ciążowego	
6.  Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	
7.  Przekazanie	 informacji	o	możliwości	wykonania	badań	w	kierunku	 chorób	

uwarunkowanych	genetycznie	
8.  W	przypadku	opieki	sprawowanej	przez	położną	obowiązkowa	konsultacja	

lekarza	położnika	
9.   Zebranie	 danych	 dotyczących	 zdrowego	 stylu	 życia	 i	 nawyków	

żywieniowych,	w	tym	spożywania	alkoholu	i	innych	używek	
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Do	10	tygodnia	ciąży	lub	w	chwili	
pierwszego	zgłoszenia	się	

Badania	diagnostyczne	i	konsultacje	medyczne	
1.  Badanie	ogólne	moczu	
2.   Badanie	cytologiczne,	o	ile	nie	było	wykonane	w	ciągu	ostatnich	6	miesięcy	
3.  Badania	z	krwi:		

•  morfologia,	
•  grupa	krwi	i	Rh,	o	ile	ciężarna	nie	posiada	odpowiednio	udokumentowanego	

badania	grupy	krwi,	
•  HIV,	HCV,	VDRL,	
•  przeciwciała	odpornościowe	do	antygenów	krwinek	czerwonych,	
•  w	kierunku	toksoplazmozy	(IgG,	IgM),	o	ile	ciężarna	nie	przedstawi	wyniku	

potwierdzającego	występowanie	przeciwciał	IgG	sprzed	ciąży,	
•  w	kierunku	różyczki	(IgG,	IgM),	o	ile	ciężarna	nie	chorowała	lub	nie	była	

szczepiona	lub	w	przypadku	braku	informacji,	
•  oznaczenie	TSH,	
•  stężenia	glukozy	we	krwi	na	czczo,	ewentualnie	OGTT	u	kobiet	z	czynnikami	

ryzyka	GDM.	
4.  Zalecenie	kontroli	stomatologicznej	
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11–14	tydzień	ciąży	

Świadczenia	profilaktyczne	
1.  Badanie	podmiotowe	i	przedmiotowe	
2.  Pomiar	ciśnienia	tętniczego	krwi	
3.  Pomiar	masy	ciała	
4.  Ocena	ryzyka	ciążowego	
5.   Ocena	ryzyka	i	nasilenia	objawów	depresji	
6.  Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	
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11–14	tydzień	ciąży	

Badania	diagnostyczne	i	konsultacje	medyczne	
1.  Badanie	ultrasonograficzne	zgodnie	z	rekomendacjami	Polskiego	

Towarzystwa	Ginekologów	i	Położników	(PTGiP)	
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15–20	tydzień	ciąży	

Świadczenia	profilaktyczne	
1.  Badanie	podmiotowe	i	przedmiotowe	
2.  Pomiar	ciśnienia	tętniczego	krwi	
3.  Pomiar	masy	ciała	
4.  Ocena	ryzyka	ciążowego	
5.  Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	
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15–20	tydzień	ciąży	

Badania	diagnostyczne	i	konsultacje	medyczne	
1.  Morfologia	krwi	
2.  Badanie	ogólne	moczu	
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18–22	tydzień	ciąży	

Badania	diagnostyczne	i	konsultacje	medyczne	
1.  Badanie	ultrasonograficzne	zgodnie	z	rekomendacjami	PTGiP	

Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 31	



21–26	tydzień	ciąży	

Świadczenia	profilaktyczne	
1.   Rozpoczęcie	edukacji	przedporodowej	
2.  Badanie	podmiotowe	i	przedmiotowe	
3.  Ocena	czynności	serca	płodu	
4.  Pomiar	ciśnienia	tętniczego	krwi	
5.  Pomiar	masy	ciała	
6.  Ocena	ryzyka	ciążowego	
7.  Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	
8.  W	przypadku	opieki	sprawowanej	przez	położną	konsultacja	lekarza	

położnika	(24–26	tydzień	ciąży)	
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21–26	tydzień	ciąży	

Badania	diagnostyczne	i	konsultacje	medyczne	
1.  Badanie	stężenia	glukozy	we	krwi	po	doustnym	podaniu	75	g	glukozy	

(w	24–26	tygodniu	ciąży)		
trzypunktowe	oznaczenie	stężenia	glukozy:	przed	podaniem	glukozy	(na	czczo),	
po	1	i	2	godz.	od	podania	glukozy	

2.  Badanie	ogólne	moczu	
3.  Przeciwciała	anty-D	u	kobiet	Rh	(–)	
4.  U	kobiet	z	ujemnym	wynikiem	w	I	trymestrze	–	badanie	w	kierunku	

toksoplazmozy	(IgM)	
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27–32	tydzień	ciąży	

Świadczenia	profilaktyczne	
1.  Badanie	podmiotowe	i	przedmiotowe	
2.  Ocena	czynności	serca	płodu	
3.  Pomiar	ciśnienia	tętniczego	krwi	
4.  Pomiar	masy	ciała	
5.  Ocena	ryzyka	ciążowego	
6.  Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	

Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 34	



27–32	tydzień	ciąży	

Badania	diagnostyczne	i	konsultacje	medyczne	
1.  Morfologia	krwi	
2.  Badanie	ogólne	moczu	
3.  Przeciwciała	anty-D	u	kobiet	Rh	(–)	
4.  Badanie	ultrasonograficzne	zgodnie	z	rekomendacjami	PTGiP	
5.  W	przypadku	występowania	wskazań	–	podanie	immunoglobuliny	

anty-D	(28–30	tydzień	ciąży)	
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33–37	tydzień	ciąży	

Świadczenia	profilaktyczne	
1.  Badanie	podmiotowe	i	przedmiotowe	
2.  Badanie	położnicze	
3.  Ocena	wymiarów	miednicy	
4.  Ocena	czynności	serca	płodu	
5.  Pomiar	ciśnienia	tętniczego	krwi	
6.  Ocena	ruchów	płodu	
7.  Badanie	gruczołów	sutkowych	
8.  Pomiar	masy	ciała	
9.  Ocena	ryzyka	ciążowego	
10.   Ocena	ryzyka	i	nasilenia	objawów	depresji	
11.  Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	
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33–37	tydzień	ciąży	

Badania	diagnostyczne	i	konsultacje	medyczne	
1.  Morfologia	krwi	
2.  Badanie	ogólne	moczu	
3.  Badanie	antygenu	HBs	
4.  Badanie	HIV	
5.  Posiew	 z	 pochwy	 i	 odbytu	 w	 kierunku	 paciorkowców																																			

B-hemolizujących	(35–37	tydzień	ciąży)	
6.  Badanie	 VDRL,	 HCV	 w	 grupie	 kobiet	 ze	 zwiększonym	

populacyjnym	lub	indywidualnym	ryzykiem	zakażenia	
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38–39	tydzień	ciąży	

Świadczenia	profilaktyczne	
1.  Badanie	podmiotowe	i	przedmiotowe	
2.  Badanie	położnicze	
3.  Ocena	ruchów	płodu	
4.  Ocena	czynności	serca	płodu	
5.  Pomiar	ciśnienia	tętniczego	krwi	
6.  Pomiar	masy	ciała	
7.  Ocena	ryzyka	ciążowego	
8.  Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	
9.  W	przypadku	opieki	sprawowanej	przez	położną	konsultacja	lekarza	

położnika	
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38–39	tydzień	ciąży	

Badania	diagnostyczne	i	konsultacje	medyczne	
1.  Badanie	ogólne	moczu	
2.  Morfologia	krwi	

Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 39	



Niezwłocznie	po	40	tygodniu	ciąży	

Świadczenia	profilaktyczne	
1.  Badanie	podmiotowe	i	przedmiotowe	
2.  Badanie	położnicze	
3.  Ocena	ruchów	płodu	
4.  Pomiar	ciśnienia	tętniczego	krwi	
5.  Pomiar	masy	ciała	
6.  Ocena	ryzyka	ciążowego	
7.   Przy	 prawidłowym	 wyniku	 KTG	 i	 USG	 oraz	 przy	 prawidłowym	

odczuwaniu	ruchów	płodu	–	kolejne	badanie	za	7	dni,	z	ponownym	
KTG	 i	 USG.	W	 trakcie	 tej	 wizyty	 należy	 ustalić	 datę	 hospitalizacji,														
tak	 aby	 poród	 miał	 miejsce	 przed	 końcem	 42	 tygodnia.																															
W	przypadku	odstępstw	od	normy	–	indywidualizacja	postępowania.	
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Niezwłocznie	po	40	tygodniu	ciąży	

Badania	diagnostyczne	i	konsultacje	medyczne	
1.  Badanie	KTG	
2.  Badanie	ultrasonograficzne	zgodnie	z	rekomendacjami	PTGiP	
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Identyfikacja	czynników	ryzyka	powikłań	
okołopoodowych	

•  Oceny	 występowania	 czynników	 ryzyka,	 dokonuje	 osoba	 sprawująca	 opiekę.														
W	 przypadku	 stwierdzenia	 występowania	 czynników	 ryzyka,	 ciężarna	 powinna	
pozostawać	pod	opieką	 lekarza	położnika	 lub	 lekarza	oddziału	neonatologicznego	
o	 odpowiednim	 do	 jej	 stanu	 zdrowia	 poziomie	 referencyjnym	 zapewniającym	
opiekę	perinatalną	lub	neonatologiczną.	

•  Zidentyfikowane	 u	 ciężarnej	 czynniki	 ryzyka	 należy	 omówić	 z	 ciężarną̨																					
lub	 jej	 przedstawicielem	 ustawowym,	 tak	 aby	 zapewnić	 podjęcie	 świadomej	
decyzji	odnośnie	wyboru	miejsca	porodu.	

•  Wyniki	identyfikacji	czynników	ryzyka,	podjęte	działania	i	zalecenia	oraz	dokonane	
w	 porozumieniu	 z	 ciężarną	 ustalenia	 należy	 każdorazowo	 odnotować																																			
w	dokumentacji	medycznej.	

	

	

Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 42	



Do	 czynników	 ryzyka	 identyfikowanych	 na	 podstawie	 wywiadu	 przeprowadzonego	
podczas	ciąży	oraz	przed	porodem	zalicza	się	w	szczególności:		

•  choroby	 ciężarnej,	 w	 szczególności	 choroby	 układu	 krążenia,	 nadciśnienie	
tętnicze,	 choroby	 nerek,	 choroby	 neurologiczne,	 zaburzenia	 psychiczne																
i	 zaburzenia	zachowania,	 choroby	wątroby,	cukrzycę,	 zaburzenia	krzepnięcia,	
trombofilię	lub	zespół	antyfosfolipidowy	oraz	otyłość;		

•  zakażenie	wirusem	HIV	lub	HCV;		
•  stan	 po	 leczeniu	 niepłodności	 lub	 po	 co	 najmniej	 dwóch	 następujących															

po	sobie	poronieniach	samoistnych	lub	po	porodzie	przedwczesnym;		
•  uprzednie	urodzenie	dziecka	martwego	lub	w	ciężkiej	zamartwicy;		
•  przebyty	 poród	 noworodka	 o	 masie	 urodzeniowej	 ciała	 większej	 niż	 4000g			

lub	noworodka	z	bardzo	małą	lub	ekstremalnie	małą	masą	urodzeniową	ciała;		
•  ciążę	wielopłodową;		
•  wystąpienie	 krwawienia	 przed	 porodem,	 stan	 po	 powikłaniach	 w	 postaci	

łożyska	przodującego	lub	przedwczesnego	oddzielania	się	łożyska;		
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•  stan	 po	 operacjach	 macicy	 i	 dolnego	 odcinka	 układu	 rozrodczego,	
uszkodzeniach	 dróg	 rodnych,	 atonii	 macicy	 albo	 po	 krwotokach	
poporodowych,	 drgawkach,	 stanach	 zatorowo-zakrzepowych	 lub	 przebytym	
wynicowaniu	macicy;		

•  sytuację,	 gdy	 ciężarna	 jest	 pierworódką	 poniżej	 18.	 roku	 życia	 lub	 powyżej									
35.	roku	życia;		

•  sytuację,	gdy	ciężarna	 jest	wieloródką	powyżej	40.	 roku	życia	 lub	wieloródką	
po	urodzeniu	4	dzieci;		

•  przewlekłe	 zakażenie	 u	 ciężarnej	 lub	 jego	 podejrzenie	 lub	 wystąpienie	
temperatury	ciała	powyżej	38°C	częściej	niż	raz	w	czasie	ciąży;		

•  używanie	 substancji	 psychoaktywnych,	 produktów	 leczniczych,	 alkoholu													
lub	nikotyny	w	czasie	ciąży	i	w	okresie	bezpośrednio	poprzedzającym	ciążę.		
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Czynniki	 ryzyka	 identyfikowane	 w	 czasie	 ciąży	 oraz	 przed	 porodem	 na	 podstawie	
badania:		

•  wartość	 ciśnienia	 skurczowego	 wyższą	 niż	 140	 mmHg	 i	 rozkurczowego	 wyższą													
niż	90	mmHg,	białkomocz	wyższy	niż	0,3	g/24	h;		

•  przybór	masy	ciała	większy	niż	500	g	na	tydzień	w	ostatnim	trymestrze	ciąży;		
•  odmiedniczkowe	zapalenie	nerek;		
•  niedokrwistość;		
•  cukrzycę;		
•  zakażenie	wirusem	różyczki;		
•  przebyte	lub	trwające	krwawienie	z	dróg	rodnych;		
•  konflikt	serologiczny;		
•  nieadekwatność	 wielkości	 macicy	 lub	 wielkości	 dziecka	 do	 czasu	 trwania	 ciąży	

(problemy	 w	 precyzyjnym	 usta-	 leniu	 terminu	 porodu,	 ograniczenie	
wewnątrzmacicznego	 wzrastania	 płodu,	 makrosomia	 płodu,	 wielowodzie,	
małowodzie,	mięśniaki	macicy,	ciąża	wielopłodowa,	niewspółmierność	matczyno-
płodowa);		
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C.D.	Czynniki	ryzyka	identyfikowane	w	czasie	ciąży	oraz	przed	porodem	na	podstawie	
badania:		

•  zagrażający	poród	przedwczesny	(przedwczesne	skurcze	macicy,	niewydolność	
cieśniowo-szyjkowa);		

•  nieprawidłową	lokalizację	łożyska;		
•  ciążę	wielopłodową	z	patologicznie	położonymi	płodami;		
•  przekroczenie	41	tygodnia	ciąży	lub	niepewność	co	do	terminu	porodu;		
•  dodatni	 wynik	 posiewu	 w	 kierunku	 paciorkowców	 B-hemolizujących																			
grupy	B(GBS);		

•  położenie	inne	niż	główkowe	powyżej	37.	tygodnia	ciąży;		
•  więcej	nią	dwa	rozpoznania	porodu	fałszywego.		
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Do	czynników	ryzyka	śródporodowego	zalicza	się	w	szczególności:		
•  przedłużone	odpływanie	płynu	owodniowego	(powyżej	24	godzin);		
•  zaburzenia	czynności	skurczowej	macicy;		
•  opryszczkę	genitalną;		
•  konieczność	indukcji	lub	stymulacji	porodu;		
•  krwotok	śródporodowy;		
•  obecność	smółki	lub	krwi	w	płynie	owodniowym;		
•  temperaturę	ciała	powyżej	38°C;		
•  okołoporodową	 utratę	 krwi	 w	 ilości	 przekraczającej	 500	 ml	 w	 czasie	 24	 godzin	 lub	

obniżenie	hematokrytu	o	10%	wartości	wyjściowej;	
•  wypadnięcie	pępowiny	lub	przodowanie	pępowiny;		
•  zatrzymanie	łożyska	w	jamie	macicy;		
•  wstrząs;		
•  pęknięcie	krocza	3.	lub	4.	stopnia;		
•  wynicowanie	macicy;		
•  pęknięcie	macicy.		
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Do	 czynników	 ryzyka	 występujących	 u	 płodu	 lub	 noworodka	 zalicza	 się																																
w	szczególności:		

•  pępowinę	dwunaczyniową;		
•  naczynia	błądzące;		
•  wady	rozwojowe;		
•  masę	ciała	noworodka	poniżej	2500	g;		
•  zaburzenia	czynności	serca	płodu;		
•  ocenę	w	skali	Apgar	poniżej	7	punktów	w	5.	minucie	po	urodzeniu;		
•  uraz	okołoporodowy;		
•  zaburzenia	oddychania.		
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Edukacja	przedporodowa	

•  Kobieta	 w	 21tc	 ma	 prawo	 zgłosić	 się	 wraz	 z	 osobą	 bliską	 do	 swojej	
położnej	POZ	w	celu	uzyskania	niezbędnych	informacji	w	ramach	edukacji	
przedporodowej	 (tryb	 indywidualny	 lub	 grupowy,	 wymiar	 godzin	
dostosowany	do	potrzeb	kobiety	ciężarnej).	

•  Edukacja	 przedporodowa	 w	 formie	 indywidualnej	 jest	 również	
obowiązkiem	lekarza	położnika.	

•  Program	edukacji	przedporodowej	obejmuje	okres:		
§  prenatalny	(ciąża),		
§  porodu,		
§  poporodowy	(połóg),	
§  oraz	 wsparcie	 społeczne	 ciężarnej,	 położnicy	 i	 rodziny	 w	 okresie	

okołoporodowym.		
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Tematyka	zajęć	edukacyjnych	okresu	ciąży	
	1.  Przebieg	ciąży	i	rozwój	dziecka	

2.  Opieka	 prenatalna	 –	 dostępne	 formy	 opieki	 medycznej	 i	 plan	 opieki	
przedporodowej		

3.  Styl	 życia	 w	 okresie	 ciąży	 (odżywianie,	 używki,	 nałogi),	 aktywności	
(zawodowa,	fizyczna,	seksualna)	

4.  Dolegliwości	okresu	ciąży	i	sposoby	radzenia	sobie	z	nimi	
5.  Profilaktyka	 chorób	 zakaźnych	 w	 okresie	 okołoporodowym,	 w	 tym	

szczepienia	ochronne	
6.  Problemy	psychologiczne	i	emocjonalne	kobiety	i	jej	rodziny	w	okresie	

okołoporodowym	
7.  Zagadnienia	 prawne	 dotyczące	 przepisów,	 standardu,	 praw	 pacjenta,	

opieki	 medycznej	 w	 okresie	 okołoporodowym	 oraz	 ochrony	 prawnej	
ciężarnych	i	matek	
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Tematyka	zajęć	edukacyjnych	okresu	porodu	

1.  Przygotowanie	do	porodu	i	plan	porodu	
2.  Czynniki	 zwiastujące	 poród,	 początek	 porodu,	 w	 tym	 stany	 nagłe	

wymagające	szybkiej	hospitalizacji	
3.  Fizjologia	porodu	(aktywny,	rodzinny)	
4.  Pozycje	wykorzystywane	w	I	i	II	okresie	porodu	i		pomocny	sprzęt	
5.  Łagodzenie	 bólu	 porodowego	 (niefarmakologiczne	 i	 farmakologiczne	

sposoby)	
6.  Kontakt	matki	z	dzieckiem	„skóra	do	skóry”,	w	tym	inicjacja	karmienia	piersią	
7.  Cięcie	 cesarskie	 –	 korzyści	 i	 zagrożenia	 dla	 matki	 i	 dziecka,	 powikłania	

wczesne	i	późne	po	cięciu	cesarskim	
8.  Informowanie	 o	 możliwości	 deponowania	 tkanek	 popłodu,	 w	 tym	 krwi	

pępowinowej,	 sznura	 pępowinowego	 w	 celu	 pozyskania	 komórek	
macierzystych	
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1.  Opieka	 w	 okresie	 połogu	 –	 przebieg	 połogu,	 powrót	 płodności																												
po	porodzie	oraz	psychologiczne	aspekty	połogu	

2.  Karmienie	piersią	i	wsparcie	w	laktacji,	w	tym	rozwiązywanie	problemów	
związanych	z	laktacją	

3.  Opieka	 nad	 noworodkiem	 i	 niemowlęciem	 (działania	 profilaktyczne,	
pielęgnacja	 dziecka,	 zapewnienie	 bezpieczeństwa	 w	 środowisku	
domowym).	
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Tematyka	zajęć	edukacyjnych	okresu	połogu	



Wsparcie	 społeczne	 w	 okresie	 okołoporodowym	 obejmuje																										
w	szczególności	informacje	dotyczące	wsparcia:		
•  emocjonalnego	 (np.	 przekazywanie	 pozytywnych	 emocji,	

umożliwienie	wyrażania	emocji),	
•  informacyjnego	(wymiana	w	toku	interakcji	takich	informacji,	

które	 sprzyjają	 lepszemu	 zrozumieniu	 sytuacji	 położenia	
życiowego	i	problemu),		

•  instrumentalnego	 (np.	 konkretne	 wskazówki,	 które	 dotyczą	
sposobów	postępowania,	sprzyjające	rozwiązaniu	problemu),	

•  rzeczowego/materialnego,	
•  finansowego.	
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Ramowy	program	edukacji	przedporodowej	



UWAGA!	
	
W	 ramach	 edukacji	 przedporodowej	 nie	 wolno	 prowadzić																																																			
działań	reklamowych	i	marke|ngowych	związanych	z:		

•  preparatami	do	początkowego	żywienia	niemowląt,			
•  przedmiotami	służącymi	do	karmienia	niemowląt.	
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Plan	opieki	przedporodowej	i	plan	porodu	
•  Osoba	 sprawująca	 opiekę	 oraz	 ciężarna	 ustalają	 plan	 opieki	

przedporodowej	 i	 plan	 porodu	 (modyfikowane	 odpowiednio	 do	 sytuacji	
zdrowotnej	 ciężarnej	 i	 zmieniających	 się	 jej	 potrzeb	 i	 oczekiwań																														
w	trakcie	opieki).	

•  Plany	 te	 obejmują	 wszystkie	 procedury	 medyczne	 związane	 z	 opieką	
przedporodową	wraz	 z	określeniem	czasu	 ich	wykonania.	Uwzględnia	 się	
możliwość	 zakwalifikowania	 ciężarnej	 do	 aktualnie	 obowiązujących	
programów	 zdrowotnych,	 w	 tym	 badań	 echokardiograficznych	 płodu																																					
oraz	badań	prenatalnych.		

•  Plan	opieki	przedporodowej	i	plan	porodu	jest	dołączany	do	indywidualnej	
zewnętrznej	dokumentacji	medycznej	ciężarnej.	
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Miejsce	porodu	

•  W	miarę	możliwości	organizacyjnych	podmiotu	wykonującego	działalność	
leczniczą	należy	umożliwić	 ciężarnej	wcześniejsze	 zapoznanie	 z	miejscem	
porodu,	 zorganizować	 możliwość	 wypełnienia	 dokumentacji	 medycznej,	
konsultację	 anestezjologiczną	 na	 wypadek	 zastosowania	 u	 niej	 analgezji	
regionalnej	porodu.	

•  W	 celu	 zapewnienia	 odpowiedniej	 opieki	 nad	 rodzącą	 zakażoną	 HIV																				
oraz	 noworodkiem	 jest	 zasadne	 kierowanie	 jej	 do	 porodu	 do	 podmiotu	
leczniczego	 posiadającego	 oddział	 o	 III	 poziomie	 referencyjnym	 opieki	
perinatalnej	i	neonatologicznej.	
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Ciężarnej	należy	umożliwić	wybór	miejsca	porodu																																																																
(warunki	szpitalne	albo	pozaszpitalne)																																																																																										

oraz	przekazać	wyczerpującą	informację	dotyczącą	wybranego	miejsca	porodu	
obejmującą	wskazania	i	przeciwwskazania	



Plan	porodu	

•  Jest	tworzony	w	czasie	opieki	przedporodowej	
•  Obejmuje	 wszystkie	 elementy	 postępowania	 medycznego	 podczas	
porodu	i	określa	miejsce	porodu	

	
Osobą	odpowiedzialną	za	jego	tworzenie	jest	położna/lekarz	sprawujący	
opiekę	w	czasie	ciąży.	Plan	porodu	i	opieki	przedporodowej	jest	ustalany	
wspólnie	z	ciężarną.	
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Jak	stworzyć	dobry	plan	porodu?	
Jakie	pytania	można	zadać	ciężarnej:		

•  Dlaczego	 wybiera	 Pani	 ten	 a	 nie	 inny	 szpital?/	 Dlaczego	 chce	 Pani	
rodzić	poza	szpitalem?	

•  Czy	chciałaby	Pani,	by	ktoś	był	obecny	przy	porodzie?	
•  W	jakiej	pozycji	chce	Pani	urodzić?	
•  Czy	uważa	Pani,	że	potrzebne	będzie	znieczulenie?	A	jeśli	tak,	to	jakie?	
•  Czy	jeśli	zajdzie	konieczność	zgadza	się	Pani	na	nacięcie	krocza?	
•  Kto	powinien	przeciąć	pępowinę?	
•  Czy	chce	Pani	karmić	naturalnie?	
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59	Przykładowy	plan	porodu	str.1	



60	Przykładowy	plan	porodu	str.2	



Ćwiczenie	
Tworzenie	indywidualnego	planu	porodu	
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Postępowanie	w	trakcie	porodu	
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Rodzącą	 traktuje	 się	 z	 szacunkiem	 oraz	 umożliwia	 się																						
jej	 udział	 w	 podejmowaniu	 decyzji	 związanych	 z	 porodem.	
Osoby	 sprawujące	 opiekę	 potrafią	 nawiązać	 dobry	 kontakt																									
z	 rodzącą	 i	 mieć	 świadomość,	 jak	 ważne	 są	 postawa,																				
słowa	 kierowanie	 do	 rodzącej	 oraz	 ton	 głosu	 podczas	
rozmowy.	 Należy	 zapytać	 rodzącą	 o	 jej	 potrzeby																															
i	 oczekiwania,	 a	 pozyskane	 informacje	 wykorzystać																										
do	wspierania	i	kierowania	rodzącą	podczas	porodu.	



Postępowanie	w	trakcie	porodu	

W	 celu	 nawiązania	 dobrego	 kontaktu	 z	 rodzącą	 osoby	 sprawujące	 opiekę	
powinny:	

•  powitać	rodzącą	osobiście,	
•  przedstawić	się	i	wyjaśnić	swoją	rolę	w	opiece	nad	nią,	
•  prezentować	spokojną	i	wzbudzającą	zaufanie	postawę,		
•  szanować	prywatność	rodzącej	i	jej	poczucie	intymności,	
•  zapoznać	 się	 z	 planem	 porodu	 i	 omówić	 go	 z	 rodzącą	 oraz	 w	 miarę	

możliwości	stosować	jego	postanowienia,	
•  omówić	z	rodzącą	dostępne	sposoby	łagodzenia	bólu,	
•  każdorazowo	uzyskiwać	zgodę	rodzącej	na	wykonywanie	zabiegów,	
•  udzielić	 informacji	 na	 temat	 sposobów	 komunikacji,	 w	 tym	 wzywania	

pomocy,	
•  w	 sytuacji	 konieczności	 przekazania	 opieki	 nad	 rodzącą	 innej	 osobie,	

poinformować	ją	o	tym.	
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Zasady	opieki	w	trakcie	porodu	

•  Zapewnienie	ciągłości	opieki	
•  Dostosowanie	do	 indywidualnych	potrzeb	 i	aktualnej	 sytuacji	 zdrowotnej	

(z	 uwzględnieniem	 możliwości	 podmiotu	 wykonującego	 działalność	
leczniczą)	

•  Umożliwienie	korzystania	ze	wsparcia	osoby	bliskiej	
•  Zachęcanie	do	aktywności	fizycznej	
•  Zapewnienie	rodzącej	możliwości	spożywania	przejrzystych	płynów	
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Decyzję	o	możliwości	spożywania	posiłków	przez	rodzącą		
podejmuje	osoba	sprawująca	nad	nią	opiekę.		



Łagodzenie	bólu	porodowego	
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•  Rodząca	ma	prawo	do	łagodzenia	bólu	porodowego.	
•  Rodzącej	przekazuje	się	w	sposób	dla	niej	zrozumiały	informacje	o:	

§  przebiegu	porodu,	
§ metodach	łagodzenia	bólu	porodowego,	
§  dostępności	tych	metod.	

•  Osoba	sprawująca	opiekę	uzgadnia	z	rodzącą	sposób	postępowania	
mający	 na	 celu	 łagodzenie	 bólu	 porodowego,	 z	 uwzględnieniem	
stanu	 klinicznego	 oraz	 gradacji	 metod	 dostępnych	 i	 stosowanych																	
w	 podmiocie	 wykonującym	 działalność	 leczniczą,	 uwzględnia																												
jej	 zdanie	w	tym	zakresie	oraz	zapewnia	wsparcie	w	zastosowaniu	
wybranych	metod.	
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Podmiot	 leczniczy	 ma	 opracowany	 w	 formie	 pisemnej	 tryb	 postępowania																
w	łagodzeniu	bólu	porodowego.	

•  Powyższy	 dokument	 jest	 zaakceptowany	 przez	 kierownika																														
ds.	medycznych	tego	podmiotu.	

•  Z	 powyższym	 dokumentem	 zapoznają	 się	 lekarze,	 położne																																	
i	 pielęgniarki	 w	 bloku	 porodowym,	 oddziale	 położniczym,	
neonatologicznym,	anestezjologii	i	intensywnej	terapii.	
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Tryb	postępowania	w	łagodzeniu	bólu	



Metody	łagodzenia	bólu	porodowego	
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Farmakologiczne	 Niefarmakologiczne	

Analgezja	wziewna	
Opioidy	

Analgezja	regionalna																											
i	miejscowa	

	

Aktywność	fizyczna/pozycja	
wertykalna	

Wykorzystanie	sprzętów	
pomocniczych,	w	szczególności	
takich	jak:	gumowa	piłka,	worek	
sako,	drabinki,	materac,	sznury	
porodowe,	krzesło	porodowe	
Techniki	oddechowe/relaksacja	

Masaż/TENS	
Imersja	wodna	

Akupunktura/akupresura	
	



•  rozpoczyna	się	w	aktywnej	fazie	I	okresu	porodu,	przy	rozwarciu	
co	najmniej	1	cm	ujścia	wewnętrznego	szyjki	macicy;	

•  w	 uzasadnionych	 medycznie	 przypadkach	 możliwe	 jest	
wcześniejsze	rozpoczęcie;	

•  powinna	być	kontynuowana	podczas	II	okresu	porodu.	
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Analgezja	regionalna	



Postępowanie		
w	poszczególnych	okresach	porodu		
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Rozpoczęcie	porodu	
•  Przyjęcie	 do	 porodu	 następuje	 przez	 zgłoszenie	 się	 do	 wybranego	 podmiotu	

realizującego	 świadczenia	 zdrowotne	 w	 zakresie	 położnictwa.	 Miejsce	 porodu,												
z	 wyjątkiem	 wystąpienia	 stanów	 nagłych,	 powinno	 być	 zgodne	 z	 dokonaną																				
i	udokumentowaną	oceną	czynników	ryzyka	okołoporodowego.		

	
•  Początek	 porodu	 rozpoznaje	 się	 na	 podstawie	 czynności	 skurczowej	 macicy	

powodującej	 postęp	 porodu	 (skracanie	 i	 rozwieranie	 szyjki	 macicy),	 odróżniając	
skurcze	przepowiadające	od	właściwych	skurczów	porodowych.	

	
•  Należy	 zidentyfikować	 ewentualną	 potrzebę	 objęcia	 rodzącej	 śródporodową	

profilaktyką	wystąpienia	zakażenia	paciorkowcem	grupy	B	(GBS)	oraz	profilaktyką	
konfliktu	serologicznego.	Należy	zweryfikować	badania	na	obecność	antygenu	HBs	
oraz	w	kierunku	zakażenia	HIV	(z	33–37	tygodnia	ciąży).	W	razie	braku	aktualnych	
badań	należy	je	niezwłocznie	wykonać.		
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Rozpoczęcie	porodu	

Nowe	treści:	
Nie	jest	wymagane	skierowanie	do	porodu,	
	
Należy	 zidentyfikować	 ewentualną	 potrzebę	 objęcia	 rodzącej	 	 profilaktyką	
wystąpienia	 zakażenia	 paciorkowcem	 grupy	 B	 (GBS)	 oraz	 profilaktyką	
konfliktu	serologicznego,	
	
Należy	 zweryfikować	 badania	 na	 obecność	 antygenu	 HBs	 oraz	 w	 kierunku	
zakażenia	HIV.	
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Postępowanie	w	I	okresie	porodu	

Do	zadań	osób	sprawujących	opiekę	podczas	I	okresu	porodu	należy:		
•  ocena	objawów	świadczących	o	rozpoczynającym	się	porodzie;		
•  przyjęcie	rodzącej	do	porodu,	w	tym:		

§  wysłuchanie	i	ocena	czynności	serca	płodu,		
§  dokładne	zebranie	wywiadu	ogólnego	i	ginekologicznego,		
§  dokonanie	 analizy	 przebiegu	 obecnej	 ciąży	 i	 dokładne	 zebranie	 wywiadu	

położniczego	dotyczącego	przebytych	ciąż	 i	porodów,	powikłań	 z	nimi	związanych	
oraz	rozwoju	dzieci,		

§  sprawdzenie	grupy	krwi	kobiety,		
§  ocena	wyników	badań	laboratoryjnych,		
§  ocena	położenia	i	oszacowanie	wielkości	płodu,		
§  przeprowadzenie	 badania	 położniczego	 wewnętrznego	 z	 oceną	 zaawansowania	

porodu	i	ciągłości	pęcherza	płodowego,		
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§  dokonanie	oceny	czynności	skurczowej	macicy,		
§  dokonanie	analizy	proporcji	między	płodem	a	miednicą	matki,		
§  dokonanie	oceny	stanu	ogólnego	matki,		
§  dokonanie	oceny	występowania	czynników	ryzyka,		
§  założenie	dokumentacji	medycznej,		
§  wykonanie	 lewatywy	 i	 golenia	 owłosienia	 łonowego,	 wyłącznie	 na	 życzenie	

rodzącej,		

§  zakładanie	wkłucia	do	żyły	obwodowej,	jeżeli	sytuacja	tego	wymaga,		
§  dokonanie	oceny	przygotowania	do	porodu	oraz	aktywnego	w	nim	uczestnictwa,		
§  udokumentowanie	 wszystkich	 obserwacji	 z	 przebiegu	 porodu,	 a	 także	

podejmowanych	działań,	z	uwzględnieniem	karty	obserwacji	porodu	(partogramu).		
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W	ramach	prowadzenia	I	okresu	porodu	osoba	sprawująca	opiekę	jest	obowiązana	do:		
•  określania	 i	 aktualizowania	 oceny	 stanu	 położniczego	w	 oparciu	 o	 badanie	 położnicze																						

z	uwzględnieniem	bieżącej	oceny	czynników	ryzyka	położniczego	przez:		
§  dokonywanie	 oceny	 postępu	 porodu	 zgodnie	 z	 ogólnie	 przyjętymi	 zasadami	

prowadzenia	porodu,		
§  dokonywanie	 oceny	 czynności	 skurczowej	 macicy	 (częstotliwość	 skurczów,																					

ich	natężenie	i	czas	trwania);		
•  nawiązania	 i	utrzymania	kontaktu	 z	 rodzącą	 i	 z	osobą	bliską,	 zapewniającego	poczucie	

bezpieczeństwa	i	poszanowania	godności	osobistej;		
•  dokonywania	oceny	stanu	rodzącej	przez:		

§  ocenę	 świadomości	 (przytomności)	 oraz	 identyfikację	 potrzeb	 i	 rodzaju	
oczekiwanego	wsparcia,		

§  prowadzenie	 obserwacji	 stanu	 ogólnego	 (temperatura	 ciała,	 tętno,	 ciśnienie	
tętnicze	 krwi,	 zabarwienie	 powłok	 skórnych),	 stanu	 śluzówek	 co	 dwie	 godziny																
oraz	 kontrolę	 wypełnienia	 pęcherza	 moczowego	 co	 dwie	 godziny,																																														
a	w	uzasadnionych	przypadkach	odpowiednio	częściej,		

§  ocenę	wydzieliny	pochwowej,		
§  ocenę	samopoczucia	oraz	stopnia	reaktywności	rodzącej	na	skurcze	macicy;		
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•  dokonywania	 oceny	 stanu	 płodu	 przez	 osłuchiwanie	 i	 ocenę	 czynności	 serca	 płodu																		
co	 najmniej	 przez	 minutę,	 co	 15–30	 minut,	 i	 odróżnienie	 czynności	 serca	 płodu																						
od	 innych	 zjawisk	 akustycznych,	 przy	 czym	 monitorowanie	 stanu	 płodu	 za	 pomocą	
kardiografu	 należy	 prowadzić	w	medycznie	 uzasadnionych	 przypadkach.	W	 sytuacjach	
wątpliwych	konieczne	wykonanie	przynajmniej	trzydziestominutowego	zapisu	ktg;		

•  prowadzenia	psychoprofilaktyki	położniczej	oraz	łagodzenia	dolegliwości	występujących	
u	rodzącej;		

•  aktywizowania	rodzącej	do	czynnego	udziału	w	porodzie	przez:		
§  informowanie	o	postępie	porodu,		
§  pomoc	 w	wyborze	 sposobu	 prowadzenia	 porodu	 oraz	 zachęcanie	 do	 stosowania	

różnych	udogodnień	i	form	aktywności,		
§  zachęcanie	do	wyrażania	swoich	potrzeb	związanych	z	porodem,		
§  współpracę	z	osobą	bliską;		

•  dokumentowania	 postępu	 i	 przebiegu	 porodu,	 wyników	 obserwacji,	 wykonywanych	
badań	i	zabiegów	oraz	dobrostanu	rodzącej	i	płodu,	w	tym	prowadzenia	partogramu;		

•  przygotowania	zestawu	do	porodu	oraz	miejsca	do	odbycia	II	okresu	porodu.		
	

	
Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 77	



Postępowanie	w	I	okresie	porodu	
	
	
Różnice:	
Brak	 	postępu	porodu	stwierdza	się,	gdy	rozwieranie	szyjki	macicy	następuje	
wolniej	 niż	 pół	 centymetra	 na	 godzinę,	 oceniane	 w	 odstępach	
czterogodzinnych.	W	sytuacji	rozpoznania	braku	postępu	porodu	w	I	okresie	
włącza	się	lekarz	położnik.	
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Postępowanie	w	I	okresie	porodu	
Różnice:	
W	 ramach	 prowadzenia	 I	 okresu	 porodu	 osoba	 sprawująca	 opiekę																																	
jest	zobowiązana	do:	
1.  dokonywania	 oceny	 stanu	 rodzącej	 przez	 prowadzenie	 obserwacji	 stanu	

ogólnego	 (temperatura	 ciała,	 tętno,	 ciśnienie	 tętnicze	 krwi,	 zabarwienie	
powłok	skórnych),	stanu	śluzówek	co	dwie	godziny	 (było	co	cztery	godziny)	
oraz	 kontrolę	 wypełnienia	 pęcherza	 moczowego	 co	 dwie	 godziny																										
(było	 co	 cztery	 godziny),	 a	 w	 uzasadnionych	 przypadkach	 odpowiednio	
częściej.	

2.  dokonywania	oceny	stanu	płodu	przez	osłuchiwanie	 i	ocenę	czynności	serca	
płodu	 co	 najmniej	 przez	 minutę,	 co	 15-30	 minut,	 i	 odróżnienie	 czynności	
serca	płodu	od	innych	zjawisk	akustycznych,	przy	czym	monitorowanie	stanu	
płodu	za	pomocą	kardiografu	należy	prowadzić	w	medycznie	uzasadnionych	
przypadkach.	 W	 sytuacjach	 wątpliwych	 konieczne	 wykonanie	 przynajmniej	
trzydziestominutowego	zapisu	kardiotokograficznego.	
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Ocena	postępu	porodu	

Ocena	postępu	porodu	nie	opiera	się	tylko	na	badaniu	wewnętrznym,	
obejmuje	także:	

•  	obserwację	skurczów	macicy,	
•  	obserwację	zachowania	i	stanu	psychicznego	pacjentki,	
•  	obserwację	zmian	fizjologicznych,	
•  	obserwację	usytuowania	dziecka	w	kanale	rodnym.	
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•  Przebieg	 postępu	 porodu	 jest	 monitorowany	 na	 podstawie	
obserwacji	klinicznej	oraz	badań	położniczych.	

		
•  Brak	 postępu	 porodu	 stwierdza	 się,	 gdy	 rozwieranie	 szyjki	

macicy	 następuje	 wolniej	 niż	 pół	 centymetra	 na	 godzinę,	
oceniane	 w	 odstępach	 czterogodzinnych.	 W	 sytuacji	
rozpoznania	 braku	 postępu	 porodu	 w	 I	 okresie,	 do	 opieki	
włącza	się	lekarz	położnik.	
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Postępowanie	w	II	okresie	porodu	

	
•  W	 przypadku	 stwierdzenia	 braku	 postępu	 II	 okresu	 porodu	 dalszą	 opiekę																							

nad	rodzącą	obejmuje	lekarz	położnik.		
	

•  W	II	okresie	porodu	należy	umożliwić	rodzącej	przyjmowanie	pozycji,	które	uznaje	
ona	za	najwygodniejsze.		
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Osoba	 sprawująca	 opiekę	 rozpoznaje	 II	 okres	 porodu,	 opierając	 się	 na	 obserwacji	 zachowania	
rodzącej,	 jej	 odczuć	 oraz	 wyniku	 badania	 położniczego	wewnętrznego.	W	 tym	 okresie	 porodu	
osoba	 sprawująca	 opiekę	 jest	 obowiązana	 do	 podjęcia,	 realizacji	 oraz	 udokumentowania	
wykonania	następujących	działań:		

•  oceny	stanu	ogólnego	rodzącej;		
•  oceny	czynności	serca	płodu	po	każdym	skurczu	mięśnia	macicy,	 jeżeli	 jest	to	możliwe,	

pomiar	powinien	trwać	co	najmniej	1	minutę;		
•  oceny	czynności	skurczowej	mięśnia	macicy;		
•  pozostawania	 w	 stałym	 kontakcie	 z	 rodzącą,	 po	 przygotowaniu	 zestawu	 do	 porodu																			

i	miejsca	do	porodu;		
•  przygotowania	się	do	przyjęcia	porodu,	zgodnie	z	zasadami	aseptyki	i	antyseptyki;		
•  współpracy	z	rodzącą	umożliwiającej	przyjęcie	dogodnej	dla	niej	pozycji	oraz	kierowanie	

się	 potrzebą	 parcia	 przyczyniającego	 się	 do	 postępu	 porodu,	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	pozycji	wertykalnych;		

•  ochrony	 krocza,	 przy	 czym	 nacięcie	 krocza	 należy	 stosować	 wyłącznie	 w	 medycznie	
uzasadnionych	przypadkach;		

•  kontroli	 odginania	 się	 główki	 płodu,	 a	 po	 jej	 urodzeniu	 podjęcie	 czynności	
zapewniających	prawidłowe	wytaczanie	się	barków.		
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Postępowanie	w	II	okresie	porodu	
Różnice:	
Czas	 trwania	 II	 okresu	 porodu	 nie	 powinien	 przekroczyć	 dwóch	 godzin.																				
W	 przypadku	 rodzących	 z	 zastosowaniem	 znieczulenia	 zewnątrzoponowego	
do	 trzech	 godzin.	 Decyzję	 o	 wydłużeniu	 czasu	 trwania	 II	 okresu	 porodu	
powyżej	 dwóch	 godzin	 podejmuje	 lekarz	 położnik	 po	 uwzględnieniu	
aktualnych	czynników	ryzyka.	
	
Nie	ma	punktu	o	kierowaniu	się	własną	potrzebą	parcia.	
	
W	 II	 okresie	 porodu	 należy	 umożliwić	 rodzącej	 przyjmowanie	 pozycji,																		
które	uznaje	ona	za	najwygodniejsze.	
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Postępowanie	w	III	okresie	porodu	
W	 tym	 okresie	 porodu	 osoba	 sprawująca	 opiekę	 jest	 obowiązana	 do	 podjęcia,	 realizacji																					
oraz	udokumentowania	wykonania	następujących	działań:		

•  oceny	 stanu	 ogólnego	 rodzącej	 na	 podstawie	 podstawowych	 parametrów	 stanu	
ogólnego	oraz	oceny	zabarwienia	powłok	skórnych	i	błon	śluzowych;		

•  okazania	noworodka	matce,	poinformowania	o	jego	płci	i	godzinie	porodu;		
•  założenia	 noworodkowi	 opasek	 identyfikacyjnych,	 przed	 jego	 odpępnieniem,																								

po	wcześniejszym	odczytaniu	i	potwierdzeniu	przez	matkę	zawartych	na	nich	danych,		
•  zaciśnięcia	 pępowiny	 po	 ustaniu	 tętnienia,	 jednak	 nie	 wcześniej	 niż	 po	 upływie																			

jednej	minuty	od	urodzenia	się	dziecka;		
•  przecięcia	pępowiny	jałowymi	narzędziami;		
•  oceny	 stanu	 noworodka	 –	 w	 razie	 potrzeby	 podjęcie	 czynności	 resuscytacyjnych,	

zgodnych	 z	 aktualnymi	 zaleceniami	 Polskiego	 Towarzystwa	 Neonatologicznego																														
oraz	Polskiego	Towarzystwa	Anestezjologii	i	Intensywnej	Terapii;		
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•  osuszenia	 noworodka	 po	 wydobyciu	 i	 położenia	 go	 na	 brzuchu	 matki	 w	 kontakcie		
„skóra	 do	 skóry”,	 jeżeli	 stan	 ogólny	 noworodka	 i	 matki	 na	 to	 pozwalają,																																			
oraz	zabezpieczenia	noworodka	przed	utratą	ciepła;		

•  obserwacji	 przebiegu	 kontaktu	 matki	 i	 dziecka	 „skóra	 do	 skóry”	 i	 pomocy																																						
w	 przystawieniu	 noworodka	 do	 piersi,	 jeżeli	 stan	 ogólny	 noworodka	 i	 matki																																																		
na	to	pozwalają;		

•  podania	produktów	leczniczych	w	uzasadnionych	sytuacjach;		
•  oceny	 stanu	 tkanek	 miękkich	 kanału	 rodnego,	 a	 w	 przypadku	 nacięcia	 krocza																																						

–	jego	rozległości;		
•  oceny	krwawienia	z	dróg	rodnych	i	stopnia	jego	nasilenia;		
•  oceny	obkurczenia	mięśnia	macicy;		
•  rozpoznania	objawów	oddzielenia	i	wydalenia	łożyska;		
•  oceny	kompletności	popłodu;		
•  oceny	ilości	krwi	utraconej	podczas	porodu.		
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Postępowanie	w	III	okresie	porodu	
	
Różnice:	
W	 ramach	 prowadzenia	 III	 okresu	 porodu	 osoba	 sprawująca	 opiekę																						
jest	 zobowiązana	 do	 podjęcia,	 realizacji	 i	 udokumentowania	 wykonania	
następujących	działań:	
•  osuszania	 noworodka	 po	 wydobyciu	 i	 położenia	 go	 na	 brzuchu	 matki																				

w	 kontakcie	 „skóra	 do	 skóry”,	 jeżeli	 stan	 ogólny	 noworodka	 i	 matki																									
na	to	pozwalają,	oraz	zabezpieczenia	noworodka	przed	utratą	ciepła.	

	
Aktywne	 wydalanie	 łożyska	 powinno	mieć	 miejsce	 po	 jego	 oddzieleniu	 się.	
Poza	 przypadkami	 krwotoku	 niezalecane	 jest	 wykonywanie	 ucisku																				
na	dno	macicy,	masowanie	macicy	oraz	pociąganie	za	pępowinę.	
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Postępowanie	w	III	okresie	porodu	
	
Usunięte	zapisy:	
Prawidłowa	 objętość	 fizjologicznego	 krwawienia	 w	 III	 okresie	 porodu																						
nie	powinna	przekraczać	400	ml	krwi.	
	
Poród	w	III	okresie	może	być	prowadzony	w	sposób	aktywny	lub	wyczekujący.	
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Opieka	obejmuje:		
•  kontrolę	i	ocenę	stanu	ogólnego;		
•  kontrolę	 i	 ocenę	 stanu	 obkurczenia	 mięśnia	 macicy	 i	 wielkości	 krwawienia																			

z	dróg	rodnych;		
•  kontrolę	stanu	kanału	rodnego,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	kontroli	szyjki	

macicy	we	wziernikach;		
•  zaopatrzenie	chirurgiczne	ran	w	obrębie	kanału	rodnego	i	krocza;		
•  instruktaż	w	 zakresie	 prawidłowego	 przystawiania	 dziecka	 do	 piersi	 i	 pomoc												

w	karmieniu	piersią	oraz	przekazanie	informacji	na	temat	zasad	postępowania	
w	laktacji	w	pierwszej	dobie	połogu;		

•  udokumentowanie	dokonanych	obserwacji	i	wykonanych	zadań.		
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Postępowanie	w	IV	okresie	porodu	



Postępowanie	w	IV	okresie	porodu	
	
Pojawił	się	zapis:	
Prawidłowa	objętość	fizjologicznego	krwawienia	w	czasie	porodu	nie	powinna	
przekraczać	500	ml	krwi*.	
	
*Powyższa	utrata	krwi	dotyczy	całego	porodu.	
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Opieka	nad	matką	i	noworodkiem	
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Opieka	nad	noworodkiem	

Opieka	 pielęgnacyjna	 nad	 noworodkiem	 jest	 realizowana	 przez	 położną,	
która:	

•  dokonuje	oznakowania	noworodka,	zaciśnięcia	i	przecięcia	pępowiny,		
•  ocena	noworodka	wg	skali	Apgar;	ocena	ta	powinna	być	wykonywana	

na	brzuchu	matki,	jeżeli	nie	występują	przeciwwskazania	zdrowotne,	
•  nadzoruje	pierwsze	karmienie	piersią,	
•  wykonuje	 procedury	 postępowania	 ze	 zdrowym	 noworodkiem	

(profilaktykę	zakażenia	przedniego	odcinka	oka	zgodnie	z	zaleceniami,	
profilaktykę	krwawienia	wywołanego	niedoborem	witaminy	K	zgodnie	
z	 aktualnymi	 zaleceniami,	 szczepienia	 według	 aktualnego	 Programu	
Szczepień	Ochronnych).	
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W	 sali	 porodowej,	 w	 której	 rodzi	 się	 noworodek,	 znajduje	 się	 co	 najmniej	
jedna	 osoba	 posiadająca	 umiejętności	 resuscytacji,	 potwierdzone	
certyfikatem	 ukończenia	 kursu	 resuscytacji	 noworodka	 i	 dysponująca	
niezbędnym	sprzętem	do	resuscytacji.	
	
Obecność	lekarza	oddziału	neonatologicznego	w	sali	porodowej	przed	lub	po	
urodzeniu	noworodka	jest	wymagana	w	przypadku:	

•  porodu	zabiegowego,	
•  porodu	przedwczesnego,	
•  porodu	z	ryzykiem	niedotlenienia	okołoporodowego,	
•  porodu	u	ciężarnej	z	patologicznym	przebiegiem	ciąży,	
•  porodu	u	ciężarnej	z	przewidywanymi	lub	stwierdzanymi	u	noworodka	

wadami	wrodzonymi,	
•  uzasadnionych	 i	 udokumentowanych	 zaburzeń	 adaptacyjnych																												

w	IV	okresie	porodu.	
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•  Bezpośrednio	po	urodzeniu	należy	umożliwić	dziecku	nieprzerwany	
kontakt	 z	 matką	 „skóra	 do	 skóry”,	 trwający	 dwie	 godziny																									
po	porodzie.		

•  W	 tym	 czasie	 należy	 zachęcać	 matkę	 do	 rozpoznania	 momentu,	
kiedy	 dziecko	 jest	 gotowe	 do	 ssania	 piersi,	 a	 także	 obserwować	
matkę	 i	dziecko,	kontrolując	cechy	dobrego	przystawienia	 i	pozycji	
przy	piersi,	a	w	razie	potrzeby	zaoferować	pomoc.		

•  Kontakt	ten	może	być	przerwany	wyłącznie	w	sytuacji	wystąpienia	
zagrożenia	życia	lub	zdrowia	matki	 lub	noworodka,	odnotowanego	
w	dokumentacji	medycznej.	
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Kontakt	skóra	do	skóry	



W	 okresie	 pierwszych	 dwunastu	 godzin	 życia	 noworodka	 lekarz	 oddziału	
neonatologicznego	 w	 obecności	 matki	 lub	 ojca	 przeprowadza	 badanie	
kliniczne	noworodka.	Badania	tego	nie	należy	wykonywać	w	trakcie	kontaktu	
„skóra	do	skóry”	jeżeli	nie	występuje	podejrzenie	zagrożenia	życia	lub	zdrowia	
noworodka.	
	
Noworodki	 z	 zaburzeniami	 stwierdzonymi	 podczas	 badania,	 mogącymi	
stanowić	zagrożenie	dla	ich	życia	i	zdrowia,	należy	niezwłocznie	przekazać	do	
oddziału	patologii	noworodka	o	poziomie	referencyjnym	adekwatnym	do	jego	
potrzeb		zdrowotnych.	
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Wszystkie	zabiegi	pielęgnacyjne	i	obowiązkowe	standardowe	procedury	
wykonywane	są	po	przekazaniu	informacji	i	uzyskaniu	zgody	w	obecności	
matki	w	sali	„matka	z	dzieckiem”,	o	ile	stan	zdrowia	matki	na	to	pozwala.	



U	 noworodka	 podczas	 pobytu	 w	 oddziale	 położniczym	 należy	
wykonać:	

•  test	pulsoksymetryczny,	
•  przesiewowe	badanie	słuchu,	
•  ocenę	umiejętności	ssania,	
•  pobranie	 badania	 przesiewowego	 na	 bibułę	 (badanie	 suchej	
kropli	krwi),	

•  obowiązkowe	szczepienia	po	uzyskaniu	kwalifikacji	lekarskiej.	
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Badania	podczas	pobytu	na	oddziale	



Wypis	oraz	zgłoszenie	o	porodzie	
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W	dniu	 wypisu	 należy	 sporządzić	 i	 wydać	 zewnętrzną	 dokumentację	
medyczną	 noworodka,	 zawierającą	 w	 szczególności	 informacje	
dotyczące:	

•  istotnych	danych	dotyczących	przebiegu	ciąży	i	porodu,	
•  wykonanych	pomiarów	antropometrycznych,	
•  wykonanych	szczepień	ochronnych,	
•  wykonanych	badań	przesiewowych,	
•  wykonanych	czynności	profilaktycznych,	
•  pobytu	dziecka	w	szpitalu,	
•  wydanych	 zaleceń	 żywieniowych,	 pielęgnacyjnych,	 przeprowadzonego	

instruktażu	matki	w	zakresie	przystawiania	do	piersi	 i	zasad	karmienia	piersią	
oraz	niezbędnych	konsultacji	specjalistycznych.	
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Wypis	
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Podmiot	 wykonujący	 działalność	 leczniczą	 sprawujący	 opiekę																															
nad	noworodkiem	przekazuje	do	dnia	jego	wypisu	zgłoszenie	o	porodzie	
położnej	podstawowej	opieki	zdrowotnej	lub	podmiotowi	wykonującemu	
działalność	leczniczą	w	zakresie	podstawowej	opieki	zdrowotnej.	
	
Zgłoszenie	o	porodzie	zawiera:	

1.  imię	i	nazwisko	matki,	
2.  numer	 PESEL	matki	 albo	 serię	 i	 numer	 dokumentu	 potwierdzającego		

jej	tożsamość	w	przypadku	braku	numeru	PESEL,	
3.  godzinę	i	datę	urodzenia	dziecka,	
4.  płeć	dziecka,	
5.  adres,	pod	którym	matka	wraz	z	dzieckiem	będą	przebywać	w	okresie	

połogu,	oraz	numer	telefonu	kontaktowego,	
6.  czytelny	 podpis	 osoby	 odpowiedzialnej	 za	 sporządzenie	 i	 wysłanie	

zgłoszenia.	

Zgłoszenie	o	porodzie	
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W	 przypadku	 braku	 możliwości	 ustalenia	 położnej	 podstawowej	
opieki	 zdrowotnej	 lub	 podmiotu	 wykonującego	 działalność	
leczniczą	w	zakresie	podstawowej	opieki	zdrowotnej	przejmujących	
opiekę	 nad	 położnicą	 i	 noworodkiem	 podmiot	 wykonujący	
działalność	 leczniczą,	 w	 którym	 nastąpił	 poród,	 informuje	
położnicę	o	zasadach	i	zakresie	opieki	nad	noworodkiem	w	miejscu	
jego	 pobytu	 oraz	 zasadach	 wyboru	 położnej	 podstawowej	 opieki	
zdrowotnej	 lub	 podmiotu	 wykonującego	 działalność	 leczniczą																			
w	zakresie	podstawowej	opieki	zdrowotnej.	
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Podmiot	 wykonujący	 działalność	 leczniczą	 sprawujący	 opiekę																
nad	 noworodkiem	 informuje	 w	 dniu	 wypisu	 jednostki	
organizacyjne	 pomocy	 społecznej	 w	 miejscu	 pobytu	 matki																									
i	noworodka	o	przypadku	zaobserwowania	zachowań	mogących	
zagrażać	 bezpieczeństwu	 dziecka	 i	 braku	 możliwości	 ustalenia	
położnej	 podstawowej	 opieki	 zdrowotnej	 lub	 podmiotu	
wykonującego	 działalność	 leczniczą	 w	 zakresie	 podstawowej	
opieki	 zdrowotnej,	 przejmujących	 opiekę	 nad	 noworodkiem																					
w	miejscu	zamieszkania	lub	pobytu		



Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 102	

Przekazanie	 zgłoszenia	o	porodzie	następuje	w	sposób	 zapewniający	
możliwość	potwierdzenia	jego	odbioru.		
	
Potwierdzenie	 odbioru	 jest	 dołączane	 do	wewnętrznej	 dokumentacji	
noworodka	lub	odrębnego	rejestru	zgłoszeń	o	porodzie	prowadzonego																								
przez	 podmiot	 wykonujący	 działalność	 leczniczą	 dokonujący																										
jego	wypisu.	

Potwierdzenie	odbioru	zgłoszenia	o	porodzie	



Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 103	

Warunki	prawidłowej	laktacji																																													
i	odżywiania	noworodka	



Rola	 położnej	 promującej	 karmienie	 piersią	 jest	 kluczowym	
elementem	w	opiece	nad	matką	i	noworodkiem.		
		
Najczęstsze	 przyczyny	 powodujące	 skrócenie	 okresu	 wyłącznego	
karmienia	mlekiem	matki,	to:	

•  zbyt	rzadkie	karmienie	w	ciągu	doby,	
•  zastępowanie	karmień	wodą,	herbatką,	smoczkiem	uspokajaczem	itp.	
•  dokarmianie	mlekiem	modyfikowanym,	
•  zbyt	wczesne	wprowadzanie	żywności	uzupełniającej.	
	

Problemy	 w	 laktacji	 (nawał	 mleczny;	 bolesność	 brodawek;	 obrzęk,	
zapalenie	 lub	ropień	piersi;	zastój	pokarmu;	zatkanie	ujścia	przewodu	
mlecznego)	w	większości	przypadków	wynikają	z	braku	wiedzy	kobiet	
odnośnie	 zasad	 utrzymania	 laktacji	 i	 z	 braku	 skutecznej	 pomocy	
laktacyjnej	położnej.	
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•  W	 trakcie	 edukacji	 przedporodowej	 należy	 przedstawić	 ciężarnej	 informacje	
dotyczące	korzyści	z	karmienia	piersią	dla	dziecka	jak	i	matki	oraz	rodziny	(aspekt	
medyczny,	psychologiczny,	ekonomiczny).	

•  Motywowanie	 do	 karmienia	 piersią	 powinno	 uwzględniać	 ew.	 problemy	
laktacyjne.		

•  Kobieta	 powinna	 otrzymać	 przy	 wypisie	 zalecenia	 dotyczące	 karmienia	 dziecka,																				
w	zewnętrznej	dokumentacji	medycznej	noworodka	(Książeczka	Zdrowia	Dziecka):	
§  pisemne,	
§  zgodne	 z	 aktualnymi	 zaleceniami	 ekspertów	 (rozszerzanie	 diety	 po	 skończonym	 6tym	

miesiącu	życia;	mleko	jako	podstawa	żywienia	w	trakcie	rozszerzania	diety),		
§  zgodne	ze	stanem	faktycznym,	
§  indywidualne	do	potrzeb	tej	matki	i	dziecka.	

•  Położna	powinna	poinformować,	że	po	opuszczeniu	szpitala	matka	ma	możliwość	
skorzystania	 z	usług	położnej	POZ,	 która	pomoże	 rozwiązać	problemy	 laktacyjne.	
Wizyta	położnej	powinna	odbyć	się	w	ciągu	48h	od	czasu	zgłoszenia	problemu.	

(więcej	na	ten	temat	w	części:	Nowy	standard	a	promocja	karmienia	piersią)	
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Połóg	
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•  Położnicy	 i	 jej	 dziecku	 należy	 zapewnić	 ciągłą	 profesjonalną	 opiekę																											
w	 miejscu	 zamieszkania	 albo	 pobytu,	 dlatego	 podmiot	 wykonujący	
działalność	 leczniczą	 sprawujący	 opiekę	 nad	 kobietą	 w	 czasie	 porodu	
przekazuje	w	 dniu	 wypisu	 zgłoszenie	 o	 porodzie	 położnej	 podstawowej	
opieki	zdrowotnej.	

•  Opieka	 nad	 położnicą	 w	 domu	 jest	 realizowana	 według	 indywidualnego	
planu	opieki,	modyfikowanego	zgodnie	ze	stanem	położnicy	 i	noworodka	
oraz	 sytuacją	 w	 środowisku	 domowym.	 Położna	 kieruje	 się	 dobrem	
położnicy	i	jej	dziecka	oraz	poszanowaniem	ich	podmiotowości	i	godności	
osobistej.	

•  Położna	 wykonuje	 nie	 mniej	 niż	 4	 wizyty.	 Pierwsza	 wizyta	 odbywa	 się			
nie	później	niż	w	ciągu	48	godzin	od	otrzymania	przez	położną	zgłoszenia	
urodzenia	dziecka	i	następuje	z	inicjatywy	położnej.		
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Opieka	nad	położnicą	obejmuje	w	szczególności	ocenę:	
•  stanu	ogólnego;	
•  stanu	położniczego;	
•  laktacji;	
•  czynności	pęcherza	moczowego	i	jelit;	
•  higieny	ciała;	
•  stanu	 psychicznego	 położnicy,	 w	 tym	 ryzyka	 wystąpienia	
depresji	poporodowej.	
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Położnicy	należy	zapewnić	pomoc	psychologiczną	w	sytuacjach,	
	gdy	stan	psychiczny	położnicy	tego	wymaga,		

informując	jednocześnie	o	możliwych	formach	wsparcia	rodziny		
i	instytucjach	ich	udzielających.	



	
	Opieka	nad	noworodkiem	obejmuje	w	szczególności	ocenę	(cz.1):	

•  stanu	 ogólnego	 noworodka	 (temperatura	 ciała,	 masa	 ciała,																							
czynność	serca,	czynność	oddechowa,	oddawanie	moczu	i	stolca);	

•  obecności	odruchów	noworodkowych;	
•  stanu	 skóry	 (zażółcenia	 powłok	 skórnych,	 zaczerwienienia	 –	 rumień,	

odparzenia,	 wyparzenia,	 potówki,	 wysypki,	 ciemieniuchy,	 zasinienia,	
otarcia,	zadrapania,	wybroczyny);	

•  odżywiania	 –	 sposobu	 karmienia	 przebiegu	 karmienia	 (częstość,	
długość,	 wielkość	 porcji,	 oznaki	 głodu,	 nasycenia)	 oraz	 obecności	
zaburzeń	 czynnościowych	 jelitowych	 (ulewanie	 pokarmu,																											
kolka	jelitowa,	inne);	

•  oczu	 (obrzęk	 powiek,	 łzawienie,	 obecność	 śluzu,	 ropy),																																	
nosa	(wydzielina)	i	jamy	ustnej	(pleśniawki);	
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Opieka	nad	noworodkiem	obejmuje	w	szczególności	ocenę	(cz.2):	
•  zachowania	 się	 dziecka	 (długość	 snu,	 czuwania,	 nawiązywanie	

kontaktu);	
•  sposobu	 zapewniania	 higieny	 ciała	 (kąpiel,	 toaleta,	 przewijanie																												

i	zmiana	pieluszek,	ubieranie);	
•  stanu	 kikuta	 pępowiny	 (wilgotny,	 ropiejący,	 suchy)	 i	 dna	 pępka		

(suche,	wilgotne,	ropiejące,	ziarninujace,	stan	zapalny	okołopępkowy,	
przepuklina);	

•  higieny	 i	 bezpieczeństwa	 pomieszczenia,	 w	 którym	 przebywa	
noworodek;	

•  wykonania	badań	przesiewowych	w	ramach	programów	zdrowotnych	
oraz	szczepień	ochronnych.	
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Ocena	stanu	zdrowia	położnicy	i	noworodka		
jest	odnotowana	w	dokumentacji	medycznej.	



Podczas	wizyt	położna	:	
•  ocenia	stan	zdrowia	położnicy	i	noworodka;	
•  obserwuje	i	ocenia	rozwój	fizyczny	dziecka	oraz	przyrost	masy	ciała;	
•  udziela	porad	na	temat	opieki	nad	noworodkiem	i	jego	pielęgnacji;	
•  ocenia,	w	jakim	stopniu	położnica	stosuje	się	do	zaleceń	położnej	dotyczących	

opieki	i	pielęgnacji	noworodka;	
•  ocenia	 możliwości	 udzielania	 pomocy	 i	 wsparcia	 położnicy	 ze	 strony	 osoby	

bliskiej;	
•  zwraca	 uwagę	 na	 relacje	 w	 rodzinie	 i	 wydolność	 opiekuńczą	 rodziny,	

interweniuje	 w	 przypadku	 zaobserwowania	 przemocy	 lub	 innych	
występujących	nieprawidłowości;	

•  zachęca	 matkę	 do	 karmienia	 naturalnego,	 udziela	 porady	 laktacyjnej																												
z	uwzględnieniem	oceny	anatomii	i	fizjologii	piersi	matki	i	jamy	ustnej	dziecka,	
oceny	 techniki	 karmienia,	 umiejętności	 ssania	 i	 skuteczności	 karmienia	 oraz	
czynników	 ryzyka	 niepowodzenia	 w	 laktacji,	 pomaga	 w	 rozwiazywaniu	
problemów	związanych	z	laktacją;	
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•  udziela	 instruktażu	w	 zakresie	 czynności	 higienicznych	 u	 noworodka,	w	 tym:	
techniki	kąpieli	noworodka,	pielęgnowania	skóry,	pielęgnacji	kikuta	pępowiny		
i	dna	pępka;	

•  informuje	 o	 obowiązku	 zgłaszania	 się	 z	 dzieckiem	 na	 szczepienia	 ochronne																			
i	badania	profilaktyczne;	

•  informuje	o	potrzebie	odbycia	wizyty	u	 lekarza	położnika	w	ósmym	tygodniu																																							
od	urodzenia	dziecka;	

•  udziela	porad	na	temat	zdrowego	stylu	życia;	
•  udziela	porad	na	temat	minimalizowania	i	radzenia	sobie	ze	stresem;	
•  prowadzi	 edukację	 zdrowotną,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem:	 wpływu	

palenia	 tytoniu	 na	 zdrowie,	 przenikania	 alkoholu	 do	 mleka	 matki	 i	 jego	
wpływu	na	rozwój	dziecka,	profilaktyki	raka	piersi	i	raka	szyjki	macicy,	powrotu	
płodności	 po	 porodzie,	 metod	 planowania	 rodziny,	 higieny	 i	 trybu	 życia	 w	
połogu,	 odżywiania	 matki	 karmiącej,	 korzyści	 z	 karmienia	 piersią,	
rozwiązywania	 i	 zapobiegania	 problemom	 związanym	 z	 laktacją,	 samoopieki	
położnicy	i	pielęgnacji	dziecka;	

•  realizuje	 świadczenia	 zapobiegawcze,	 diagnostyczne,	 lecznicze																																						
i	rehabilitacyjne	samodzielnie	lub	na	zlecenie	lekarskie;	
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•  zdejmuje	 szwy	 z	 krocza	 i	 brzucha	 w	 zakresie	 swoich	 kompetencji,	 jeżeli	
zachodzi	taka	potrzeba;	

•  realizuje	działania	pielęgnacyjno-opiekuńcze	wynikające	z	planu	opieki;	
•  motywuje	 do	 prowadzenia	 gimnastyki	 oraz	 udziela	 instruktażu	 odnośnie																					

do	kinezyterapii	w	połogu;	
•  udziela	 informacji	 na	 temat	 problemów	 okresu	 noworodkowego	 i	 okresu	

połogu,	 sposobów	 zapobiegania	 im	 oraz	 zasad	 postępowania	 w	 przypadku																		
ich	wystąpienia;	

•  udziela	 osobie	 bliskiej	 informacji	 na	 temat	 zmian	 fizycznych	 i	 reakcji	
emocjonalnych	zachodzących	w	połogu	i	przygotowuje	do	udzielenia	pomocy		
i	 wsparcia	 położnicy	 oraz	 wskazuje	 instytucje,	 w	 których	 osoba	 bliska	może	
uzyskać	stosowną	pomoc.	
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W	przypadku	wystąpienia	problemów	zdrowotnych	u	matki	 i	dziecka,	
których	 rozwiązanie	 wykracza	 poza	 zakres	 kompetencji	 położnej,	
przekazuje	położnicy	informacje	o	potrzebie	interwencji	lekarskiej.	
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Po	ukończeniu	przez	dziecko	8.	tygodnia	życia	opiekę	
nad	nim	sprawuje	pielęgniarka	poz,		a	opiekę	nad	
matką	z	uwzględnieniem	wsparcia	w	zakresie	
karmienia	piersią	i	poradnictwa	laktacyjnego	

kontynuuje	położna.	



Zdrowie	psychiczne	rodziny	
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Depresja	w	ciąży	i	depresja	poporodowa	

•  Depresja „okołoporodowa” czyli depresja w ciąży i depresja 
poporodowa 

•  Depresja to choroba, która wg WHO jest drugą co do częstości 
przyczyną niepełnosprawności oraz najczęstszą przyczyną zgonów 

•  Depresja w ciąży dotyka 20% kobiet, najczęściej w I i III trymestrze 
•  Depresja poporodowa ma swój początek 4 tyg. po porodzie i dotyka 

10-15% kobiet rodzących 

*Cameron	A.D.:	Psychiatria.	Urban	&	Partner,	Wrocław	2005.	
**Chaput	C.	H.	et	al.,	Breas�eeding	difficul|es	and	supports	and	risk	of	postpartum	depression	in	a	cohort	of	women	who	have	
given	birth	in	Calgary:	a	prospec|ve	cohort	study.	CMAJ	OPEN,	4	(1).	
***Dennis	 C.	 L.,	McQueen	 K.,	 The	 Rela|onship	 Between	 Infant-Feeding	 Outcomes	 and	 Postpartum	 Depression:	 A	 Qualita|ve	
Systema|c	Review.	Pediatrics,	2009,	123	(4).	
****Koszewska	I.:	O	depresji	w	ciąży	i	po	porodzie.	Wydawnictwo	Lekarskie	PZWL,	Warszawa	2010.	
*****Robertson	 E.	 et	 al.,	 Risk	 factors	 for	 postpartum	 depression	 [w:]	 Steward	 D.	 E.	 et	 al.,	 Postpartum	 depression:	 literature	
review	of	risk	factors	and	interven|ons.	University	Health	Network	Womens	Health	Program	2003.	
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Przyczyny	depresji	
•  młody	wiek	
•  wcześniejsze	epizody	depresji		
•  obciążony	wywiad	rodzinny	pod	kątem	chorób	psychicznych,	samobójstw	
•  niekorzystne	wydarzenia	życiowe	
•  trudna	sytuacja	socjalno-materialna	
•  brak	wsparcia	społecznego	
•  niestabilny	związek	z	ojcem	dziecka	
•  nieplanowana	ciążą	
•  samouszkodzenia	
•  zażywanie	substancji	psychoaktywnych	
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Przyczyny	położnicze:		
•  powikłania	okołoporodowe	w	obecnej	bądź	poprzedniej	ciąży,		
•  poród	przedwczesny,		
•  urodzenie	dziecka	chorego,		
•  śmierć	dziecka,		
•  poronienie,		
•  aborcja,		
•  niepłodność.	

	
Czynniki	osobowościowe:		

•  nadwrażliwość,		
•  brak	elastyczności	i	trudności	w	dostosowaniu	się	do	zmian,		
•  lękowość,		
•  niska	samoocena,		
•  trudności	w	kontaktach,		
•  osobowość	obsesyjno-	kompulsywna	lub	zależna;	
•  oschła	i	zdystansowana	relacja	z	własną	matką.	
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Depresja	w	ciąży	

•  Obawy	 somatyczne	 w	 ciąży	 mogą	 wpływać	 na	 proces	 diagnostyczny																				
jak	i	skuteczność	leczenia	depresji	w	ciąży.	

•  Warto	 pamiętać,	 że	 objawy	 somatyczne	 przemijają	 i	 samopoczucie	
ciężarnej	polepsza	się.	

•  Obniżenie	nastroju	w	depresji	występuje	przez	większość	 czasu,	 każdego	
dnia.	

•  Należy	 pamiętać	 że	 często	 pomimo	 obniżonego	 nastroju	 zdarzają	 się	
osoby,	które	potrafią	żartować	nawet	w	głębokiej	depresji.	
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Objawy	depresji	poporodowej	(szpital)	

•  poczucie	zagubienia	i	bezradność	
•  poczucie	braku	kompetencji	-	lęk	przed	zabiegami	pielęgnacyjnymi																		

przy	dziecku	
•  lęk	przed	zrobieniem	krzywdy	dziecku	
•  płaczliwość	
•  lęk	o	zdrowe	dziecka	
•  nadmierne	zmęczenie	i	smutek	
•  unikanie	kontaktu	z	dzieckiem	

Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 120	



Objawy	depresji	poporodowej	(ambulatorium)	

•  ciągłe	zagubienie	w	nowej	roli	
•  problemy	z	apetytem	
•  problemy	ze	snem,	nadmierna	senność	
•  smutek	widoczny	na	twarzy	
•  poczucie	bycia	„nieobecnym”,	zamyślonym	
•  unikanie	rozmów	dotyczących	dziecka	
•  niechęć	do	karmienia	piersią	
•  niechęć	do	kontaktu	z	dzieckiem	
•  agresywne	myśli	w	stosunku	do	dziecka	
•  poczucie	winy	
•  myśli	samobójcze	
•  wycofanie	z	kontaktów	z	bliskimi	
•  zmęczenie	
•  obniżona	odporność	
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Ocena	ryzyka	i	nasilenia	objawów	depresji	

•  Wywiad	
•  Obserwacja	
•  Metody	przesiewowe:		

§  BDI-	II	–	Beck	Depression	Inventory		
§  ESDP	–	Edynburska	Skala	Depresji	Poporodowej	
§  PHQ-9	–	Kwes|onariusz	Zdrowia	Pacjenta	

•  Strony	internetowe:	
§  www.wyleczdepresje.pl	
§  www.depresja.ipin.edu.pl	
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Wnioski	z	obserwacji	powinny	być	zanotowane	w	dokumentacji	medycznej	kobiety.		



Opieka	nad	kobietą		
w	sytuacjach	szczególnych	
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Do	sytuacji	szczególnych	zalicza	się:	
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•  rozpoznanie	podczas	ciąży	ciężkiej	choroby	lub	wady	dziecka,	
•  poronienie,	
•  urodzenie	dziecka	martwego,	niezdolnego	do	życia,	
•  urodzenie	dziecka	chorego	lub	z	wadami	wrodzonymi.	
	



Informacja	

•  Informacja	o	sytuacji	położniczej	i	zdrowotnej	matki	i	dziecka	
•  Informacja	 dotycząca	 dalszego	 postępowania	 (dostęp																														

do	dodatkowych	konsultacji	medycznych	o	ile	takie	są	niezbędne)	
•  Informacja	i	dostęp	do	konsultacji	psychologicznych	
•  Informacja	 o	 możliwości	 skorzystania	 z	 perinatalnej	 opieki	

hospicyjnej	
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Informacja	jako	proces	

•  Miejsce	i	czas	na	przekazanie	informacji	
•  Dbałość	o	język	-	wyrażający	szacunek,	akceptację	
•  Komunikat	zrozumiały	i	w	miarę	potrzeb	powtarzany	
•  Informacja,	 o	 ile	 to	 możliwe,	 przekazywana	 w	 obecności	 osób	

bliskich	
•  Czas	dla	rodziców	na	świadome	podjęcie	decyzji		
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Opieka	i	wsparcie	

•  Informacja	o	możliwościach	leczenia	dziecka	w	czasie	trwania	ciąży		
•  Kwalifikacja	do	perinatalnej	opieki	hospicyjnej	
•  Informacja	 o	 	 prawie	 wynikającym	 z	 ustawy	 z	 7	 stycznia	 1993	 r.																									

o	 planowaniu	 rodziny,	 ochronie	 płodu	 ludzkiego	 i	 warunkach	
dopuszczalności	przerwania	ciąży	
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Kobieta	ma	prawo	skorzystać	z	programu	kompleksowej	
diagnostyki	i	terapii	wewnątrzmacicznej	w	profilaktyce	następstw	

i	powikłań	wad	rozwojowych	i	chorób	płodu.	



Opieka	i	wsparcie		
w	sytuacji	kontynuowania	ciąży	

•  Opieka	położnicza	
•  Opieka	psychologiczna	
•  Poród	w	ośrodku	III	stopnia	referencyjności		
•  Adekwatne	postępowanie	okołoporodowe	
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Kobiecie	udziela	się	wyczerpującej	informacji	na	temat	obowiązującego	
stanu	 prawnego,	 w	 szczególności	 wynikającego	 z	 przepisów	 o	 aktach	
stanu	cywilnego,	zabezpieczenia	społecznego	i	prawa	pracy	dotyczącego	
sytuacji,	w	jakiej	się	znalazła,	jak	również	o	możliwości	pochówku.	
	
Informuje	się	o	możliwości:	

•  rejestracji	 dziecka	 w	 USC	 (w	 przypadku,	 gdy	 znana	 jest	 płeć	
dziecka),	

•  otrzymania	8	tyg.	urlopu	macierzyńskiego,	
•  otrzymania	zasiłku	pogrzebowego.	
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Poronienie;	urodzenie	dziecka		
niezdolnego	do	życia	



Dobre	praktyki	

•  Pojedyncza	sala	w	trakcie	całej	hospitalizacji	
•  Towarzyszenie,	rozmowa	w	celu	rozpoznawania	potrzeb	
•  Spójna	informacja	przekazywana	wielokanałowo	
•  Wsparcie	dla	rodziny	w	trakcie	hospitalizacji	i	po	wypisie	ze	szpitala			
•  Możliwość	pożegnania	się	z	dzieckiem	
•  Tworzenie	pamiątek	
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Opieka	nad	kobietą		
rodzącą	martwe	dziecko	

•  Wsparcie	 emocjonalne	 udzielane	 przez	 wszystkich	 członków	
zespołu	terapeutycznego,	również	najbliższej	rodzinie	

•  Kontakt	z	dzieckiem	po	porodzie	
•  Zabezpieczanie	pamiątek	
•  Informacja	o	przyczynach	śmierci	
•  Informacja	o	metodach	hamowania	laktacji	

Zadanie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Zdrowia	2016-2020		 131	



Dialog	z	rodzicami	jako	metoda	rozpoznania	potrzeb	
	
Nie	 istnieje	 „szablon”	 prowadzenia	 rozmowy.	 Jednak	 są	 pewne	 zasady,	
którymi	warto	się	kierować.	
	

1.  Zarezerwuj	czas	i	miejsce	
2.  Dozuj	informacje	
3.  Okaż	zainteresowanie	i	szacunek	
4.  Mów	językiem	zrozumiałym	
5.  Zadawaj	otwarte	pytania	
6.  Słuchaj,	by	poznać	ich	potrzeby	
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Poród	dziecka	z	wadami	rozwojowymi,	letalnymi	
Opieka	paliatywna	

	



Opieka	szpitalna	i	hospicyjna	

•  Adekwatna	do	potrzeb	opieka	
•  Pomoc	rodzicom	w	opiece	nad	dzieckiem	
•  Dbałość	o	warunki	do	tworzenia	więzi	
•  Kontakt	z	hospicjum,	by	ustalić	potrzeby	rodziny	
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Kobiecie	udziela	się	wszelkich	informacji	zarówno	o	możliwości	
uzyskania	dalszej	pomocy	psychologicznej;		

miejscach	oraz	organizacjach	udzielających	wsparcia	osobom																					
w	podobnej	sytuacji,	jak	i	przysługujących	jej	prawach	



Dobre	praktyki	

Osoba	sprawująca	opiekę	wraz	z	matką	dziecka	ustala,	czy	kobieta	
chce	i	w	jaki	sposób	skorzystać	z	możliwości:	

•  nadania	imienia	dziecku,	
•  ochrzczenia	dziecka,	
•  wykonania	pamiątek,	zdjęć,	
•  zastosowania	działań	medycznych	wobec	dziecka,	
•  zapewnienia	opieki	hospicyjnej.	
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Kobiecie	należy	umożliwić	pożegnanie	się		
ze	zmarłym	dzieckiem		

w	obecności	osób	bliskich,		
jeżeli	wyraża	taką	potrzebę.	

	



Psychologiczna	opieka	szpitalna	dla	rodziców	
dzieci	przedwcześnie	urodzonych	

•  Zapewnienie	rodzicom	pełnego	dostępu	do	informacji	
•  Informacje	o	zasadach	panujących	w	oddziale	
•  Rozmowy	 na	 temat	 dziecka	 w	 formie	 dialogu	 dostosowane	 do	 potrzeb																			

i	możliwości	odbioru,	stanu	emocjonalnego	rodziców	
•  Uczestniczenie	 w	 obchodach	 lekarskich	 w	 części	 dotyczącej	 własnego	

dziecka	
•  Spójność	komunikatów	w	zespole	terapeutycznym	
•  Materiały	informacyjne	dla	rodziców	
•  Zapewnienie	kontaktu	z	dzieckiem	
•  Towarzyszenie	 dziecku	 w	 czynnościach	 pielęgnacyjnych,	 których	 rodzice	

nie	mogą	jeszcze	wykonywać	samodzielnie	
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Psychologiczna	opieka	szpitalna	

•  Stopniowe	 włączanie	 rodziców	 w	 opiekę	 nad	 dzieckiem,	 dostosowane																		
do	ich	możliwości	i	stanu	dziecka	

•  Wspieranie	wczesnych	interakcji	wokalnych	(śpiewanie,	mówienie)	
•  Wspieranie	umiejętności	odczytywania	sygnałów	dziecka	
•  Zadbanie	o	wsparcie	psychiczne	rodziców	
•  Umożliwienie	kontaktu	hospitalizowanym	matkom	z	członkami	rodziny	
•  Pozostawienie	 do	 decyzji	 rodziców,	 kto	 będzie	 im	 towarzyszył																																						

w	spotkaniach	z	dzieckiem	
•  Dostęp	do	pomocy	psychologicznej	
•  Umożliwienie	spotkań	rodziców	hospitalizowanych	noworodków		
•  Wsparcie	informacyjne	dotyczące	grup	wsparcia,	instytucji	pomocowych	
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Psychologiczna	opieka	szpitalna	

•  Informacje	o	opiece	poszpitalnej	
•  Odpowiednio	 wczesne	 podjęcie	 wspierania	 kompetencji	 rodzicielskich	

(instruktaż	pielęgnacyjny,	karmienie	piersią)	
•  Umożliwienie	 kontaktu	 z	 poszczególnymi	 członkami	 zespołu	 (logopeda,	

fizjoterapeuta,	psycholog)	
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Warsztaty	dla	rodziców	wcześniaków	

Cele:	
•  wsparcie	 emocjonalne	 i	 informacyjne	

rodziców,	
•  dzielenie	się	doświadczeniami,	
•  modelowanie	zachowań	komunikacyjnych,	
•  budowanie	 i	 wspieranie	 rodzicielskich	

kompetencji	 umożliwiających	 im	 włączenie	
się	w	opiekę	nad	dzieckiem,	

•  spójność	 informacji	 przekazywanych																			
przez	personel	opiekujący	się	dzieckiem.	
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Rys.1	Zaproszenie	na	warsztaty	dla	rodziców	wcześniaków		
Źródło:	archiwum	własne		



Nowy	standard		
a	promocja	karmienia	piersią	
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Etapy	promocji	karmienia	piersią	cz.1	

1.  Edukacja	przedporodowa	
Ramowy	 program	 edukacji	 przedporodowej	 obejmuje	 w	 szczególności	
informację	 dotyczącej	 karmienia	 piersią	 i	 wsparcia	 w	 laktacji,	 w	 tym	
rozwiązywanie	problemów	związanych	z	laktacją.	

2.  Postępowanie	w	trakcie	porodu	
Opieka	 pielęgnacyjna	 nad	 położnicą	 i	 noworodkiem	 jest	 realizowana	 przez	
położną	która	nadzoruje	pierwsze	karmienie	piersią.	

3.  Postępowanie	na	oddziale	położniczym	
Dostarczenie	matce	przez	położną	sprawującą	nad	nią	 i	 jej	dzieckiem	opiekę	
informacji	spójnych	i	zgodnych	z	aktualną	wiedzą	na	temat	laktacji.	
Przeprowadzenie	oceny	umiejętności	ssania	oraz	instruktażu	matki	w	zakresie	
prawidłowej	pozycji	i	sposobu	przystawienia	dziecka	do	piersi.	
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Obowiązki	personelu	
•  Przeprowadzenie	 instruktażu	 matki	 w	 zakresie	 prawidłowej	 pozycji																			

i	sposobu	przystawienia	dziecka	do	piersi	uwzględniającego	informacje:		
§  że	we	wczesnym	okresie	karmienia	piersią	należy	podejmować	próby	

przystawienia	 noworodka	 do	 piersi	 do	 kilkunastu	 razy	 na	 dobę																	
na	przynajmniej	15	minut	do	każdej	piersi,		

§  a	 jeżeli	 noworodek	 nie	 budzi	 się,	 należy	 go	 budzić	 do	 karmienia																				
po	3–4	godzinach,	licząc	od	początku	ostatniego	karmienia,		

§  z	 wyjątkiem	 pierwszych	 dwunastu	 godzin	 życia	 dziecka,	 kiedy																							
z	 powodu	 obniżonej	 aktywności	 dziecka	 wybudzanie	 nie	 jest	
wymagane	co	trzy	godziny.	
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Obowiązki	personelu	
•  Dokonywanie,	 w	 pierwszych	 dniach	 po	 urodzeniu,	 bieżących	 obserwacji	 cech	

dobrego	 przystawienia	 i	 pozycji	 przy	 piersi	 oraz	 objawów	 skutecznego																											
i	nieskutecznego	karmienia,	w	szczególności:		
§  liczba	karmień,	stolców	i	mikcji	na	dobę,	
§  czas	trwania	i	rytm	odgłosu	połykania	podczas	karmienia,		
§  przyrost	masy	tzw.	wskaźniki	skutecznego	karmienia.	

•  W	przypadku	stwierdzenia	nieskutecznego	karmienia	piersią	należy:		
§  zdiagnozować	problem	na	podstawie	oceny	umiejętności	ssania,	
§  Wdrożyć	postępowanie	zgodnie	z	aktualną	wiedzą	na	temat	laktacji	w	celu	umożliwienia	

skutecznego	nakarmienia	noworodka	mlekiem	matki	z	piersi,	a	jeżeli	nie	jest	to	możliwe	
–	odciągniętym	mlekiem	matki,	

§  uwzględnić	 prawidłowy	 dobór	 metody	 dokarmiania,	 który	 zgodnie	 z	 aktualną	 wiedzą		
nie	zwiększy	ryzyka	pojawienia	się	problemów	ze	ssaniem	piersi	i	laktacją.		

•  Wszystkie	działania	należy	odnotować	w	dokumentacji	medycznej.	
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Obowiązki	personelu	
•  Zachęcanie	 matki	 do	 przystawiania	 noworodka	 do	 piersi	 po	 zaobserwowaniu	

wczesnych	 oznak	 głodu,	 przeprowadzenie	 instruktażu	 matki	 w	 zakresie	
prawidłowej	pozycji	i	sposobu	przystawienia	dziecka	do	piersi.	

•  Podawanie	 sztucznego	 mleka	 początkowego	 wyłącznie	 na	 zlecenie	 lekarza																																										
lub	zgodnie	z	decyzją	matki,	po	wcześniejszym	udzieleniu	 	 jej	 informacji	o	 takim	
żywieniu.	

•  Przeprowadzenie	 instruktażu	 ręcznego	 pozyskiwania	 pokarmu,	 a	w	 szczególności	
siary	dla	noworodka.	

•  Niestosowanie,	w	okresie	stabilizowania	się	laktacji,	smoczków	w	celu	uspokajania	
noworodka.	

•  Zapewnienie	 każdej	 potrzebującej	 matce	 sprzętu	 do	 skutecznego	 pozyskiwania	
mleka	kobiecego.	
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Noworodkowi	przedwcześnie	urodzonemu,		
w	tym	o	znacznej	niedojrzałości,		

który	nie	może	być	karmiony	mlekiem	biologicznej	matki,		
zaleca	się	podawanie	mleka	z	banku	mleka	kobiecego		

zgodnie	z	aktualnymi	zaleceniami	WHO.		
	

Równolegle	rekomenduje	się	prowadzenie	działań		
na	rzecz	stymulacji	laktacji	u	matki	dziecka.	
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Międzynarodowy	Kodeks	Marke|ngu	
Produktów	Zastępujących	Mleko	Kobiece	

•  Kodeks	 jest	 zbiorem	 rekomendacji,	 zasad	 i	 praktyk,	 które	 pozwalają	
państwom	 na	 stworzenie	 najbardziej	 optymalnych	 warunków																																	
dla	prawidłowego	żywienia	dzieci.		

•  Zdecydowana	 większość	 krajów	 europejskich,	 w	 tym	 Polska,	
implementowała	 tylko	 niektóre	 zapisy	 Kodeksu,	 w	 oparciu	 o	 unijne	
przepisy*.	Są	one	zawarte		przede	wszystkim	w	Ustawie	o	Bezpieczeństwie	
Żywności	 i	 Żywienia	 oraz	 Rozporządzeniu	 Ministra	 Zdrowia	 w	 sprawie	
środków	spożywczych	specjalnego	przeznaczenia	żywieniowego.		

*Rozporządzenie	 parlamentu	 europejskiego	 i	 rady	 (UE)	 NR	 609/2013	 z	 dnia	 12	 czerwca	 2013	 r.	 w	 sprawie	
żywności	przeznaczonej	dla	niemowląt	i	małych	dzieci	oraz	żywności	specjalnego	przeznaczenia	medycznego	i	
środków	spożywczych	zastępujących	całodzienną	dietę,	do	kontroli	masy	ciała	oraz	uchylające	dyrektywę	Rady	
92/52/EWG,	dyrektywy	Komisji	96/8/WE,	1999/21/WE,	2006/125/WE	i	2006/141/WE,	dyrektywę	Parlamentu	
Europejskiego	i	Rady	2009/39/WE	oraz	rozporządzenia	Komisji	(WE)	nr	41/2009	i	(WE)	nr	953/2009	
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•  Reklama	 preparatów	 do	 początkowego	 żywienia	 niemowląt	 jest	 dozwolona	 tylko																												
w	 publikacjach	 popularnonaukowych	 związanych	 z	 tematyką	 żywienia	 niemowląt																																		
i	 w	 publikacjach	 naukowych.	 Musi	 być	 ograniczona	 tylko	 do	 informacji	 potwierdzonych	
badaniami	 naukowymi.	 Nie	 może	 sugerować,	 że	 karmienie	 sztuczne	 jest	 równoważne																				
lub	korzystniejsze	od	karmienia	naturalnego.	Zabroniona	 jest	reklama	w	miejscu	sprzedaży,	
prowadzenie	 działalności	 promocyjnej	 zachęcającej	 do	 zakupu	 tych	 preparatów																												
oraz	 przedmiotów	 służących	 do	 karmienia	 niemowląt	 np.	 promocji,	 kuponów	 rabatowych,	
specjalnych	wystaw	itp.	

•  Określone	są	wymagania	dotyczące	materiałów	informacyjnych	i	edukacyjnych	kierowanych	
do	 matek	 niemowląt	 i	 małych	 dzieci.	 Nie	 mogą	 one	 zawierać	 nazw	 preparatów																																	
do	 początkowego	 żywienia	 niemowląt,	 a	 jedynie	 nazwę	 podmiotu	 działającego	 na	 rynku	
spożywczym.	Może	się	więc	w	nich	znaleźć	nazwa	producenta,	ale	nie	produktu.	Materiały																
te	muszą	podkreślać	korzyści	płynące	z	karmienia	naturalnego	oraz	 informować	o	skutkach	
wprowadzenia	 preparatów	 mleko	 zastępczych	 do	 diety	 niemowlęcia.	 Nie	 mogą	 zawierać	
wizerunków	i	opisów	idealizujących	karmienie	sztuczne.		
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Najważniejsze	implementowane	zapisy	Kodeksu	



Zabronione	 jest	 dostarczanie	 przez	 producentów	 lub	 dystrybutorów	
preparatów	 do	 początkowego	 żywienia	 niemowląt	 i	 przedmiotów	
służących	 do	 karmienia	 niemowląt,	 próbek	 i	 innych	 przedmiotów	
tego	 typu	 o	 charakterze	 promocyjnym	 –	 konsumentom,																																
w	szczególności	kobietom	w	ciąży,	rodzicom	niemowląt	i	ich	rodzinom.	
Dotyczy	 to	 dostarczania	 bezpośredniego	 lub	 pośredniego																									
przez	placówki	opieki	zdrowotnej	i	zarówno	dostarczania	bezpłatnego	
jak	i	po	obniżonej	cenie.	
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4.	 	Postępowanie	w	połogu:	
Podczas	wizyty	patronażowej	położna	ocenia	odżywienie	noworodka	
oraz	 sposób	 jego	 karmienia	 (wyłącznie	 piersią,	 odciąganym	
pokarmem	 matki,	 mieszanką	 sztuczną,	 karmienie	 łączone)	 a	 także	
przebieg	 karmienia	 (częstość,	 długość,	wielkość	 porcji,	 oznaki	 głodu,	
nasycenia).	
Zachęca	 też	 matkę	 do	 karmienia	 naturalnego,	 udziela	 porady	
laktacyjnej	 z	 uwzględnieniem	 oceny	 anatomii	 i	 fizjologii	 piersi	matki																		
i	 jamy	 ustnej	 dziecka,	 oceny	 techniki	 karmienia,	 umiejętności	 ssania																	
i	 skuteczności	 karmienia	 oraz	 czynników	 ryzyka	 niepowodzenia																							
w	 laktacji,	 pomaga	 w	 rozwiazywaniu	 problemów	 związanych																													
z	laktacją.	
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Etapy	promocji	karmienia	piersią	cz.2	



Zalecenia	światowych	ekspertów	zdrowia																						
w	zakresie	długości	karmienia	piersią		

Światowa	Organizacja	Zdrowia	(WHO)	
•  Karmienie	według	potrzeb	matki	i	dziecka	
•  Wyłączne	karmienie	piersią	do	ukończenia	6	miesiąca	życia		
•  Kontynuacja	karmienia	do	24	miesiąca	lub	dłużej	

	
Stanowisko	 Polskiego	 Towarzystwa	 Gastroenterologii,	 Hepatologii																		
i	Żywienia	Dzieci		

•  Celem	jest	wyłączne	lub	pełne	karmienie	piersią	przez	6	miesięcy	
•  Karmienie	„na	żądanie”		
•  Kontynuacja	tak	długo,	jak	będzie	to	pożądane	przez	matkę	i	dziecko		
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Amerykańska	Akademia	Pediatrii	(AAP)	
•  Zwiększony	czas	 trwania	karmienia	piersią	przynosi	 znaczące	korzyści	

dla	zdrowia	i	rozwoju	dziecka	i	matki				
•  Nie	istnieje	górna	granica	czasu	trwania	karmienia	piersią	oraz	nie	ma	

dowodów	 na	 psychologiczne	 lub	 rozwojowo	 szkodliwe	 dla	 dziecka	
konsekwencje	karmienia	piersią	do	trzeciego	roku	życia	lub	dłużej			

•  Kontynuowanie	 karmienia	 piersią	 zalecane	 jest	 przez	 co	 najmniej																		
12	miesięcy	lub	dłużej,	zgodnie	z	życzeniem	matki	i	dziecka	
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Amerykańska	Akademia	Lekarzy	Rodzinnych	(AAFP)	
•  Karmienie	 piersią	 powyżej	 1	 roku	 życia	 dziecka	 przynosi	 istotne	

korzyści	zarówno	dla	matki	jak	i	dziecka	oraz		powinno	trwać	tak	długo	
jak	obydwoje	tego	potrzebują	



Dziękujemy	za	uwagę	
i	życzymy	powodzenia	
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