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REALIZACJA STANDARDU
OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ
1.1.

WDROŻENIE I REALIZACJA
STANDARDU ORGANIZACYJNEGO
OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018, poz. 1756). Przepisy standardu szczegółowo regulują:
zakres świadczeń profilaktycznych, edukacyjnych, badań
diagnostycznych i konsultacji medycznych podczas ciąży,
identyfikację czynników ryzyka powikłań okołoporodowych,
edukację przedporodową oraz przygotowanie do porodu,
postępowanie w poszczególnych okresach porodu, w tym
łagodzenie bólu porodowego,
opiekę nad noworodkiem i położnicą,
opiekę nad kobietą w szczególnych sytuacjach, takich jak
rozpoznanie podczas ciąży ciężkiej choroby lub wady dziecka, poronienie, urodzenie dziecka martwego, niezdolnego
do życia, chorego lub z wadami wrodzonymi.

•
•
•
•
•
•

Rozporządzenie określa standard organizacyjny opieki zdrowotnej,
który będzie obowiązywał we wszystkich podmiotach wykonujących
działalność leczniczą, udzielających świadczeń w zakresie opieki okołoporodowej. Dokument zastępuje obowiązujące od 2012 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia (1). W standardzie z 2018 r. pojawiają się przepisy
regulujące kwestie ujęte w poprzednim dokumencie, ale też odnoszące się do zagadnień, które dotychczas nie były regulowane. W związku
z tym niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie personelu medycznego zaangażowanego w opiekę okołoporodową, które ułatwią stosowanie
przepisów prawa w codziennej praktyce medycznej.
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Nowy standard opieki okołoporodowej obejmuje również zaga
dnienie dotyczące łagodzenia bólu porodowego.
Przepisy standardu precyzują w szczególności, że
1) rodząca ma prawo do łagodzenia bólu porodowego,
2) rodzącej przyjmowanej do podmiotu wykonującgo
działalność leczniczą w celu porodu przekazuje się,
w sposób dla niej zrozumiały, informację o przebiegu
porodu, metodach łagodzenia bólu porodowego i ich
dostępności w tym podmiocie,
3) w podmiocie wykonującym działalność leczniczą re
alizującym opiekę nad rodzącą opracowuje się, w for
mie pisemnej, tryb postępowania w łagodzeniu bólu
porodowego.
Zasady dotyczące łagodzenia bólu porodowego są opisane w części VII
załącznika do rozporządzenia.
1.2.

USTALENIE I POMIAR WSKAŹNIÓW
OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

Ustalenie i monitorowanie wskaźników opieki okołoporodowej jest niezbędne do określenia poziomu jakości świadczonych usług, który ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia matki i dziecka, co potwierdzają analizy
w zakresie zdrowia kobiet w ciąży oraz noworodków prowadzone przez
Biuro Regionalne WHO dla Europy (2). Obecnie monitorowane na skalę
europejską, przez agencję Euro-Peristat, są wskaźniki dotyczące zdrowia płodów, noworodków i dzieci; zdrowia matek; charakterystyki populacji kobiet
ciężarnych oraz czynników ryzyka, a także jakości opieki okołoporodowej.
Do podstawowych wskaźników zalicza się:
współczynniki zgonów,
struktury urodzeń według czasu trwania ciąży, masy
urodzeniowej, wieku matki, kolejności urodzenia
oraz sposobu ukończenia ciąży.
Ponadto zaleca się monitoring:
występowania wybranych wad wrodzonych,
punktacji Apgar,
przyczyn zgonów okołoporodowych matek,
palenia w ciąży,
struktury poziomu wykształcenia

•
•
•
•
•
•
•
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oraz szeregu wskaźników związanych z jakością opieki okołoporodowej:
odsetka ciąż po leczeniu niepłodności,
terminu pierwszej wizyty u lekarza,
sposobu rozpoczęcia czynności porodowej,
odsetka niemowląt karmionych piersią,
odsetka porodów przed 32. tygodniem ciąży w szpitalach
nieposiadających oddziałów intensywnej opieki nad noworodkiem (3).

•
•
•
•
•

Pomocą w ustaleniu wskaźników opieki okołoporodowej mogą być
również założenia inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku” opracowanej
i wdrażanej od 1990 r. przez WHO i UNICEF w celu przywrócenia prawidłowego sposobu żywienia dzieci na świecie. Monitoring wdrożenia
i utrzymania założeń tej inicjatywy może obejmować:
odsetek personelu przeszkolonego z zakresu laktacji,
odsetek nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu „skóra
do skóry” po porodzie (z uwzględnieniem porodów siłami natury oraz cesarskich cięć),
liczbę udzielonych porad laktacyjnych,
odsetek dzieci karmionych wyłącznie piersią przy wypisie (4).
Niezbędne wydaje się również monitorowanie wskaźników związanych
z medykalizacją opieki okołoporodowej, w szczególności:
odsetka cesarskich cięć,
tymulacji i indukcji porodu,
ciągłego monitorowania czynności serca płodu, cięć rocza,
a także symptomów demedykalizacji w postaci:setka
odsetka porodów odbywających się poza szpitalem (5).

•
•
•
•

•
•
•
•

Standard zobowiązuje „podmioty wykonujące działalność lecz
niczą udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki
okołoporodowej do ustalenia wskaźników tej opieki i monito
rowania ich, nie rzadziej niż raz w roku, kierując się w szcze
gólności ograniczaniem interwencji medycznych (…) oraz
oceną satysfakcji kobiet objętych opieką” (Standard I, 2).
Pomiar wskaźników opieki okołoporodowej pozwala na weryfika
cję jej jakości oraz stopnia realizacji zaleceń wynikających ze standardów
i rekomendacji przedstawionych powyżej. Tabele nr 1 i 2 przedstawiają przykładowe zestawy wskaźników do zastosowania w placówkach świadczących, odpowiednio ambulatoryjną i stacjonarną, opiekę
w tym zakresie, sporządzone na podstawie omówionych dokumentów.
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Tabela 2.

Obszar
Tabela 1.

Obszar

Badania
i konsultacje

średnia liczba konsultacji
kobiet w ciąży (ciężarne
powinny być konsultowane
nie rzadziej niż co 3-4
tygodnie)

odsetek ciężarnych, które
uczestniczyły w edukacji
przedporodowej

wg czasu
trwania ciąży
wg skali Apgar
w 5. minucie
z porodów mnogich
umieralność kobiet w czasie
ciąży, porodu i połogu

wg przyczyny zgonu

częstość występowania wad
wrodzonych

spotkania
indywidualne

Charakterystyka
populacji
i czynników
ryzyka

spotkania
grupowe

odsetek kobiet palących
w ciąży
odsetek ciąż po eczeniu
niepłodności
wg sposobu
ukończenia ciąży

urodzenia

odsetek sporządzonych
planów opieki
okołoporodowej

wg sposobu
rozpoczęcia
czynności skurczowej

odsetek sporządzonych
planów porodu

wg miejsca urodzenia

Jakość opieki
(medykalizacja/
demedykalizacja)
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Dystraktor

wg masy
urodzeniowej

Wyniki
okołoporodowe

odsetek ciężarnych, które
wybrały położą POZ
(potwierdzone wpisem
dane położnej POZ
w karcie przebiegu ciąży)

Promocja
zdrowia

urodzenia

Dystraktor

odsetek zleconych badań
diagnostycznych, o których
mowa w II części standardu

Wskaźnik
martwe urodzenia
(po 22. tygodniu ciąży)

Wskaźniki opieki okołoporodowej dla POZ i AOS

Wskaźnik

Wskaźniki opieki okołoporodowej dla szpitali

odsetek niemowląt
karmionych wyłącznie
piersią
odsetek matek dzieci
przedwcześnie urodzonych lub chorych, które
uzyskały pomoc w zakresie
odciągania pokarmu dla
dziecka w ciągu 1-2 godz.
od narodzin dziecka
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w trakcie pierwszej
godziny po urodzeniu
w dniu wypisu

1

odsetek kobiet
z 2-godzinnym kontaktem
„skóra do skóry”

wg sposobu
ukończenia ciąży

odsetek personelu
przeszkolonego w zakresie
opieki laktacyjnej (IBCLC,
kurs: „Edukacja i wsparcie
w laktacji” i inne kursy
doszkalające)

wg grupy zawodowej

odsetek kobiet, które
zgłosiły się z planem
porodu
odsetek kobiet
z pozytywnym
doświadczeniem porodu
(szczegółowo omówione
w rozdziale 1.4.)
odsetek ciągłego zapisu
kardiotokograficznego
podczas porodu
odsetek kobiet
otrzymujących opioidy
w trakcie porodu
odsetek nacięć krocza
odsetek amniotomii
odsetek indukcji porodu
odsetek stymulacji
czynności skurczowej
odsetek ciąż i porodów
prowadzonych wyłącznie
przez położne

1.3.

DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE
OBNIŻENIU MEDYKALIZACJI
PORODU

Medykalizacja jest procesem, który badacze obserwują od kilkudziesięciu
lat. W najbardziej ogólnym znaczeniu pojęcie to oznacza „uznawanie jakiegoś zjawiska niemedycznego za medyczne” (6). Na medykalizację porodu zwracał uwagę M. Wagner, który definiował ją jako „proces, w wyniku
którego naturalne zdarzenia wpisane w życie każdego człowieka traktowane są jako problemy medyczne, wymagające medycznej diagnozy i kontroli, z położeniem nacisku na ryzyko, patologię i leczenie” (7).
Jednocześnie WHO zaleca, by ograniczać liczbę interwencji medycznych w trakcie fizjologicznie przebiegającego porodu. Zgodnie z dokumentami Światowej Organizacji Zdrowia odsetek porodów indukowanych nie powinien przekraczać 10% – 15%. Podobne zalecenie dotyczy
porodów ze stymulowaną akcją skurczową (8). WHO postuluje również,
by odsetek cesarskich cięć był nie wyższy niż 10% (9).
Ograniczenie medykalizacji stanowi również cel standardu. Działania na rzecz aktywnego porodu, wspieranie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego, promocja karmienia piersią pozwalają
zmniejszyć udział niepotrzebnych interwencji w trakcie porodu. Potrzebne jest stale szkolenie personelu medycznego, wzmacnianie świadomości
kobiet i ich motywacji na rzecz niezmedykalizowanego porodu i karmienia naturalnego.
Standard „określa poszczególne elementy organizacji opieki ma
jącej na celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia matki i dzie
cka, przy ograniczeniu do niezbędnych interwencji medycz
nych, w szczególności: amniotomii, indukcji porodu, stymulacji
czynności skurczowej, podawania opioidów, nacięcia krocza,
cięcia cesarskiego, podania noworodkowi mleka modyfikowa
nego – z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego,
w ramach których opieka medyczna opiera się na praktykach
o udowodnionej skuteczności” (Standard I, 1).

1.3. Działania sprzyjające obniżeniu medykalizacji porodu
Medykalizacja jest procesem, który badacze obserwują od kilkudziesięciu lat. W najbardziej ogólnym znaczeniu pojęcie to oznacza „uznawanie jakiegoś zjawiska niemedycznego za medyczne” (6). Na medykalizację porodu zwracał uwagę M. Wagner,
który definiował ją jako „proces, w wyniku którego naturalne zdarzenia wpisane w
życie każdego człowieka traktowane są jako problemy medyczne,
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1.4.

OCENA SATYSFAKCJI KOBIET 		
Z OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

Na zadowolenie czy satysfakcję związaną z opieką okołoporodową kobiet
ma wpływ wiele czynników, związanych nie tylko z samym doświadczeniem porodowym, ale przede wszystkim z jakością opieki czy komunikacją
z personelem medycznym (10, 11). W celu oceny praktyk danej placówki korzystniej jest monitorować spełnienie konkretnych oczekiwań kobiet
w odniesieniu do doświadczenia porodowego, niż oceniać jedynie satysfakcję z porodu (12-14). Badania satysfakcji kobiet prowadzone od lat 70.
ubiegłego wieku pozwoliły na określenie zmiennych wpływających na kobiece doświadczenie porodowe (15-17). Przykładowo, jeżeli oczekiwaniem
kobiety było korzystanie z imersji wodnej, zadbanie o umożliwienie kobiecie radzenia sobie ze skurczami porodowymi w wannie zaspakaja to oczekiwanie. Jeśli jednak poród ten zakończy się nagłym cesarskim cięciem,
doświadczenie porodowe może być przez kobietę opisane jako traumatyczne (szczególnie jeśli nastawiała się na poród naturalny), a satysfakcja porodowa jako niska.
Oczywiście sposób, w jaki kobieta jest traktowana, a przede wszystkim zapewnienie jej intymności, podmiotowości i poczucia bezpieczeństwa będzie silnie wpływało na doświadczenie porodowe.
W najnowszych wytycznych WHO Intrapartum care for a positive
childbirth experience coraz mocniej podkreśla się potrzebę uwzględniania oczekiwań kobiet, gdyż ich realizacja, obok zapewnienia postępowania zgodnego z medycyną opartą na dowodach naukowych, wpływa na
budowanie pozytywnego doświadczenia porodowego (18).
Na doświadczenie porodowe i satysfakcję z porodu wpływ mają czynniki związane ze świadczoną opieką oraz czynniki osobnicze (19). Można
je rozpatrywać w trzech obszarach:
jakości świadczonej opieki (warunki zapewniane przez placówkę, wsparcie, komunikacja z personelem medycznym),
cech osobowych kobiety (zdolności radzenia sobie w trakcie porodu, przygotowanie do porodu, relacja z dzieckiem),
stresu doświadczanego podczas porodu (silny niepokój,
urazy położnicze, interwencje medyczne, ból, długi poród,
zły stan urodzonego dziecka).

•
•
•

Edukacja przedporodowa, działania zmniejszające medykalizcję porodu, właściwe i adekwatne do potrzeb kobiet stosowanie metod łagodzenia
bólu porodowego czy jakość komunikacji z rodzącą i jej bliskimi to aspekty opieki, na które personel medyczny ma znaczący wpływ.

Standard zobowiązuje do „ustalenia wskaźników opieki około
porodowej, kierując się w szczególności (…) oceną satysfakcji
kobiet objętych opieką” (Standard I, 2).
Stała lub okresowa1 ocena satysfakcji, doświadczeń porodowych oraz
oczekiwań kobiet względem świadczeniodawców powinna być uwzględniana w planowaniu pracy placówek świadczących opiekę okołoporodową. Do tego celu można wykorzystywać własne narzędzie pomiarowe,
kwestionariusze stworzone na potrzeby danej przychodni czy szpitala.
Do oceny satysfakcji z opieki przed i poporodowej można również wykorzystać zalecane przez WHO Narzędzie do oceny jakości opieki ambulatoryjnej nad matką i noworodkiem w trakcie ciąży i w połogu. 2 Pojawiają
się tam pytania dotyczące zadowolenia kobiet (np. Czy jest Pani zadowolona z jakości opieki przedporodowej w tej przychodni? Czy ma Pani poczucie, że otrzymała Pani ze strony personelu odpowiednie wsparcie?).
Jednym ze skutecznych narzędzi do ustalenia słabych i mocnych
stron opieki okołoporodowej wpływających na zadowolenie kobiet jest
wykorzystanie trzech pytań (metoda stosowana w badaniu Babies Born
Better) (20). Zaletą tego narzędzia jest mała liczba pytań kierowanych
do kobiety, trudnością – wymaganie jakościowego opracowania uzyskanych z kwestionariuszy danych.
– Proszę napisać, co najbardziej podobało się Pani
w opiece okołoporodowej.
– Proszę napisać, co zmieniłaby Pani na lepsze
w opiece okołoporodowej, której Pani doświadczyła.
– Tu może Pani podzielić się własną refleksją ...
Innym wartym zastosowania narzędziem jest kwestionariusz oceniający satysfakcję i realizację oczekiwań kobiet wobec opieki okołoporodowej autorstwa Barbary Baranowskiej i Antoniny Doroszewskiej.

1
2
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Określona w standardzie jako nie rzadziej niż raz w roku.
Przetłumaczone na język polski, dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia.
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1.4.1.

Kwestionariusz oceniający satysfakcję i realizację oczekiwań
kobiet wobec opieki okołoporodowej

1

7. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu Pani oczekiwania
wobec opieki okołoporodowej zostały spełnione w zakresie:

3

Zdecyowanie
nie
Raczej
nie

W trakcie publikacji.

14

15

Warunków lokalowych
i sanitarnych na oddziale
położnictwa

Warunków lokalowych
i sanitarnych w trakcie porodu

Wsparcia w karmieniu
piersią dziecka

Kontaktu z dzieckiem
bezpośrednio po porodzie

Wsparcia emocjonalnego
na oddziale położniczym

Wsparcia emocjonalnego
w czasie porodu

Łagodzenia bólu porodowego

6. Swój poród określiłaby Pani najbardziej jako:
☐☐ przyjemny
☐☐ bolesny
☐☐ przerażający
☐☐ pozytywny
☐☐ zgodny z oczekiwaniami

Zapewnienia intymności

5. Czy w trakcie porodu korzystała Pani ze znieczulenia
zewnątrzoponowego (zzo)?
☐☐ tak
☐☐ nie

Komunikacji z pacjentem
na oddziale położniczym

4. Czy rodziła Pani z osobą towarzyszącą?
☐☐ tak
☐☐ nie

Komunikacji z pacjentem
w czasie porodu

3. Pani dziecko urodziło się:
☐☐ w dobrym stanie, nie wymagało pomocy
medycznej
☐☐ wymagało pomocy medycznej
☐☐ martwe

Ani
tak, ani
nie

2. Czy Pani poród odbył się:
☐☐ drogami natury
☐☐ zabiegowo (próżnociąg, kleszcze)
☐☐ cesarskim cięciem

Raczej
tak

1. Który raz Pani rodziła? .

Zdecdowanie
tak

Szanowna Pani,
prosimy o podzielenie się Pani doświadczeniem związanym z opieką
okołoporodową. Ankieta jest anonimowa. Analiza wyników przyczyni
się do ulepszania sprawowanej przez nas opieki, tak aby była jeszcze bardziej dostosowana do potrzeb kobiet. Dziękujemy za poświęcony czas.

Nie
dotyczy

(opr. Baranowska B., Doroszewska A.3)

8. Jak oceniłaby Pani opiekę, którą otrzymała w trakcie porodu,
w skali 1-5 (1 to ocena niedostateczna, 5 bardzo dobra)
9. Jak oceniłaby Pani opiekę, którą otrzymała na oddziale
położniczym, w skali 1-5 (1 to ocena niedostateczna,
5 bardzo dobra)
10. Jak oceniłaby Pani satysfakcję z porodu w skali 1-5 (1 to ocena 		
niedostateczna, 5 bardzo dobra)
11. Proszę o podanie, co Pani zdaniem należałoby zmienić w opiece
okołoporodowej.

1.5.

STANDARD W ŚWIETLE USTAWY
O PRAWACH PACJENTA

Osoby realizujące opiekę okołoporodową są zobowiązane do przestrzegania Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (21).
W standardzie zwrócono uwagę, że w opiece okołoporodowej
kobieta ma prawo do:
świadomego udziału w podejmowaniu decyzji doty
czących przeprowadzanych działań oraz stosowanych
procedur medycznych,
wyboru miejsca porodu,
wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób
uprawnionych do jej sprawowania (Standard I, 13).

•
•
•

1.6.

KOMPETENCJE POŁOŻNEJ
W OPIECE OKOŁOPORODOWEJ

Kompetencje położnej reguluje Ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej (22). Zgodnie ze standardem kompetencje położnej odnoszą
się zarówno do opieki podczas ciąży, jak i w czasie porodu i po porodzie. Położna jest wskazana w standardzie jako osoba odpowiedzialna
za edukację przedporodową, którą może realizować w formie indywidualnej i grupowej (Standard IV, 1). Kompetencje położnej dotyczą
również stosowania niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego (Standard VII, 8-9). Po podaniu analgezji regionalnej poród
jest prowadzony przez lekarza położnika, a położna jest osobą asystującą przy porodzie prowadzonym przez lekarza (Standard VII, 17). Tak
dzieje się również w przypadku wystąpienia w trakcie porodu objawów
patologicznych (Standard I, 10). Po porodzie położna sprawuje opiekę
pielęgnacyjną nad położnicą i noworodkiem (Standard XIII, 4). Opiekę
nad położnicą i noworodkiem w domu sprawuje położna podstawowej
opieki zdrowotnej (Standard XIV, 7-10).
Zgodnie ze standardem położna może być osobą sprawującą opiekę podczas ciąży i porodu. Osobą tą może być również lekarz położnik.
Kompetencje położnej:
przed porodem – opieka nad ciężarną, edukacja
przedporodowa;
w czasie porodu – sprawowanie opieki
(do czasu wystąpienia objawów patologicznych);
po porodzie – pielęgnacja położnicy i noworodka.

•
•
•
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OPIEKA
PRZEDPORODOWA
Edukacja przedporodowa stanowi ważny wkład w przygotowanie kobiety
i mężczyzny do podejmowania zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży, podczas porodu, połogu oraz do rodzicielstwa (1). Edukacja przedporodowa, uwzględniająca przygotowanie zarówno do porodu, jak i do sprawowania opieki nad noworodkiem i niemowlęciem, wpływa na obniżenie
wskaźnika umieralności okołoporodowej, zmniejszenie liczby porodów
przedwczesnych, a także zwiększa szansę na naturalny, niezmedykalizowany poród (2,3). Edukacja przedporodowa wiąże się ze wzrostem akceptacji
ciąży oraz poczucia własnej skuteczności w stosowaniu strategii radzenia
sobie z bólem i negatywnymi emocjami podczas porodu, co niewątpliwie
przyczynia się do sprawnego przebiegu porodu poprzez zwiększenie aktywności własnej i poczucie „sprawstwa” w porodzie (4,5). Jednocześnie
badania pokazują, że uczestniczenie w edukacji przedporodowej chroni
ojców przed wystąpieniem depresji poporodowej i wpływa pozytywnie
na relacje między rodzicami (4).
Edukacja przedporodowa zwiększa poczucie bezpieczeństwa ciężarnej. Wiedza dotycząca stanu zdrowia swojego i dziecka ma istotny
wpływ na zachowanie równowagi psychicznej kobiety. W konsekwencji
może wpływać na fizjologiczny przebieg porodu (6).
Ramowy ujednolicony program edukacji przedporodowej:
zakłada rozpoczęcie spotkań pomiędzy ukończonym 21.
a 26. tygodniem ciąży,
obejmuje wymiar godzin dostosowany do potrzeb kobiety
ciężarnej,
składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w formie indywidualnej lub grupowej,
uwzględnia treści dotyczące okresu prenatalnego (ciąża),
porodu, poporodowego (połóg) oraz wsparcia społecznego
ciężarnej, położnicy i rodziny w okresie okołoporodowym.

•
•
•
•
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Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Badanie gruczołów sutkowych.
Określenie wzrostu, masy ciała
i wskaźnika BMI.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia.
Do 10. tygodnia 7. Przekazanie informacji o możliwości
wykonania badań w kierunku chorób
ciąży lub
dziecka uwarunkowanych genetycznie.
w chwili
8. W przypadku opieki sprawowanej przez
pierwszego
położną obowiązkowa konsultacja
zgłoszenia się
lekarza położnika.
9. Zebranie danych dotyczących zdrowego
stylu życia i nawyków żywieniowych,
w tym spożywania alkoholu i innych
używek.

2

1
1.
2.
3.
4.

Świadczenia profilaktyczne
wykonywane przez lekarza lub
położną i działania
w zakresie promocji zdrowia

1. Grupa krwi i Rh, o ile ciężarna nie posiada
odpowiednio udokumentowanego badania grupy krwi.
2. Przeciwciała odpornościowe na antygeny krwinek czerwonych.
3. Morfologia krwi.
4. Badanie ogólne moczu.
5. Badanie cytologiczne, o ile nie było wykonane w ciągu ostatnich
6 miesięcy.
6. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, ewentualnie OGTT
u kobiet z czynnikami ryzyka GDM.
7. Badanie VDRL.
8. Zalecenie kontroli stomatologicznej.
9. Badanie HIV i HCV.
10. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM), o ile ciężarna
nie przedstawi wyniku potwierdzającego występowanie
przeciwciał IgG sprzed ciąży.
11. Badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM), o ile ciężarna nie
chorowała lub nie była szczepiona lub w przypadku braku
informacji.
12. Oznaczenie TSH.

3

Badania diagnostyczne
i konsultacje medyczne

Zgodnie ze standardem „kobieta w okresie fizjologicznej ciąży
powinna być konsultowana nie rzadziej niż co 3–4 tygodnie w za
leżności od zaawansowania ciąży, w uzasadnionych przypadkach
częściej” (Standard II).

Termin badania

2.1. 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
Tabela 3. Zakres świadczeń wykonywanych u kobiet w okresie ciąży
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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. Oznaczenie VDRL, HCV w grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem
populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia.

1. Badanie ogólne moczu.
2. Morfologia krwi.

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.
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. Propagowanie zdrowego stylu życia.
8. W przypadku opieki sprawowanej przez
położną konsultacja lekarza położnika.
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.

33.-37. tydzień
ciąży

38.-39. tydzień
ciąży

Niezwłocznie
po 40. tygodniu
ciąży

27.-32. tydzień
ciąży

1. Badanie KTG.
2. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.

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).

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.

21.-26. tydzień
ciąży

1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g
glukozy (w 24.-28. 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).

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.
7. W przypadku opieki sprawowanej przez
położną konsultacja lekarza położnika
(24.-26. tydzień ciąży).

21.-26. tydzień
ciąży
Rozpoczęcie edukacji przedporodowej.

15.-20. tydzień
ciąży

1. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.

1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.

1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
3. Pomiar masy ciała.
4. Ocena ryzyka ciążowego.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia.

11.-14. tydzień
ciąży

18.-22. tydzień
ciąży

1. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami Polskiego
Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).

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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2.2.

PLAN OPIEKI PRZEDPORODOWEJ
PLAN PORODU

Plan opieki przedporodowej stanowi wspólny, ustalony między osobą sprawującą opiekę a ciężarną, plan działań, obejmujący wszystkie procedury
medyczne związane z opieką przedporodową wraz z określeniem czasu ich
wykonania. W jego ramach uwzględnia się możliwość zakwalifikowania
ciężarnej do programów zdrowotnych, w tym badań prenatalnych i badań
echokardiograficznych płodu.
Plan porodu stanowi dokument, obejmujący wszystkie elementy postępowania podczas porodu, oczekiwania kobiety wobec opieki i określenie miejsca porodu. Kobiety mogą korzystać z dostępnych kreatorów
planów porodu (7). Należy jednak pamiętać, że najlepsze korzyści przynosi wspólne opracowanie planu porodu ciężarnej z osobą sprawującą
opiekę.
Badania pokazują, że opracowanie przez kobietę planu porodu wiąże
się z wyższym odsetkiem porodów drogami natury, wyższym odsetkiem
bezpośredniego kontaktu „skóra do skóry” i inicjacji karmienia piersią
oraz niższym odsetkiem interwencji medycznych (8-12).Wyniki badań
sugerują, że edukacja przedporodowa i posiadanie własnego planu porodu motywowało rodzące do aktywności podczas porodu, co wpływało
na jego fizjologiczny przebieg.

Zgodnie ze standardem:
1. Plan opieki przedporodowej i plan porodu są omawiane przez
ciężarną i osobę sprawującą opiekę.
2. Plan opieki przedporodowej i plan porodu powinny być mo
dyfikowane w zależności od potrzeb kobiety, które mogą
zmieniać się na przestrzeni czasu.
3. Plan opieki przedporodowej i plan porodu należy dołączać
do dokumentacji medycznej.
4. Ciężarna powinna móc wybrać miejsce porodu (w szpita
lu lub poza nim) oraz otrzymać wyczerpującą informację na
temat wskazań i przeciwwskazań związanych z wybranym
miejscem (patrz: kwalifikacje do porodu w Modelu opieki
nad kobietą i dzieckiem w fizjologicznym okresie okołoporo
dowym w praktyce pozaszpitalnej) (13).
5. Ciężarna powinna mieć możliwość wcześniejszego poznania
wybranego miejsca porodu (jeśli pozwalają na to możliwości
organizacyjne tego podmiotu).
6. Kobieta powinna mieć możliwość (jeśli pozwalają na to wa
runki organizacyjne wybranego przez nią podmiotu) wcześ
niejszego wypełnienia dokumentacji medycznej oraz odby
cia konsultacji anestezjologicznej. Poznanie sali porodowej,
wypełnienie dokumentacji i odbycie konsultacji przed poro
dem zwiększa u kobiety poczucie bezpieczeństwa. Wyciszenie
procesów poznawczych związanych z działaniem kory nowej
pozwala na niezaburzony wyrzut oksytocyny mającej bar
dzo istotny wpływ na przebieg porodu i pozwala uniknąć tzw.
efektu sali przyjęć (14).
Kobiety rodzące zakażone HIV powinny być kierowane do podmiotu leczniczego posiadającego III poziom referencyjności opieki perinatalnej i neonatologicznej (Standard V, 6)
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OPIEKA
W TRAKCIE PORODU
3.1. PIERWSZY KONTAKT MATKI
DZIECKA PO PORODZIE
Standard opisuje postępowanie w III okresie porodu. Jednym z działań jest
zapewnienie kontaktu „skóra do skóry”, podczas którego podjęte powinny być inne czynności, takie jak ocena stanu noworodka oraz identyfikacja
noworodka.
Bezpośrednio po urodzeniu należy umożliwić dziecku nieprze
rwany kontakt z matką „skóra do skóry”, trwający dwie godziny
po porodzie (Standard XIII, 1,8).
Kontakt „skóra do skóry” powinien być naturalnym zakończeniem
aktywnych okresów porodu i rozpoczęciem nowej dla noworodka adaptacji do życia pozamacicznego. Nieprzerwany kontakt „skóra do skóry”
połączony z inicjacją karmienia jest uważany za złoty standard: przynosi korzyści dziecku i matce w wymiarze fizjologicznym, emocjonalnym i behawioralnym (1). Pierwszy kontakt zapobiega wyziębieniu noworodka, ma korzystny wpływ na stabilizację krążeniowo-oddechową,
na poziom glukozy we krwi oraz na zmniejszone odczuwanie bólu przez
dziecko (2). To istoty moment dla pomyślnego rozpoczęcia laktacji,
okres, w którym wrażliwość noworodka na bodźce węchowe i smakowe
pochodzące od matczynego mleka jest najwyższa i pomaga w inicjowaniu karmienia piersią (3). Badania pokazują pozytywny wpływ nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” na wskaźniki karmienia piersią: wydłuża się czas karmienia piersią oraz czas wyłącznego karmienia piersią,
zmniejsza się konieczność dokarmiania we wczesnym okresie poporodowym, zmniejsza się odczuwanie bólu związanego z nawałem mlecznym (1,4,5).
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Pierwszy kontakt przyczynia się do kształtowania prawidłowego mikrobiomu u dziecka, co ma długotrwały wpływ na funkcjonowanie jego
układu odpornościowego (6,7).
Pierwszy kontakt „skóra do skóry” powinien być:
nieprzerwany (niepoprzedzony ważeniem, mierzeniem,
fotografowaniem itp.),
bezpośredni (nagi noworodek, zabezpieczony przed
utratą ciepła leży na nagim brzuchu lub klatce piersiowej
matki).

•
•

Warto podkreślić, że ani ocena dziecka w punktacji Apgar, ani badanie kliniczne lekarza neonatologa nie powinno przerywać pierwszego
kontaktu „skóra do skóry”. Czynnikami wyłączającymi pierwszy kontakt jest ciężki stan matki i/lub dziecka oraz konieczność podjęcia interwencji (np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa u noworodka czy postępowanie w przypadku masywnego krwotoku u matki). Dodatkowo
pierwszy kontakt należy odroczyć, gdy matka jest pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
Należy pamiętać o ważnym aspekcie zapobiegania hipotermii, jakim
jest dokładne osuszenie skóry noworodka od razu po porodzie (8). Ograniczenie mocnych bodźców, takich jak światło lub głośne dźwięki, ułatwia
nawiązanie więzi między matką a nowo narodzonym dzieckiem.
Standard kładzie nacisk na założenie noworodkowi opasek
identyfikacyjnych przed jego odpępnieniem, po wcześniejszym
odczytaniu i potwierdzeniu przez matkę zawartych na nich
danych (Standard XI, 2, 3).

Zalecana jest pomoc w samodzielnym nakarmieniu dziecka, polegająca na udzielaniu jedynie porad słownych, przy ominięciu manipulacji
piersią oraz główką dziecka (pomoc typu hands-off).
Zgodnie ze standardem zaciśnięcie pępowiny powinno nastą
pić po ustaniu tętnienia, jednak nie wcześniej niż po upływie
jednej minuty od urodzenia się dziecka (Standard XI, 2, 4).
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne w zaleceniach dotyczących
opieki nad noworodkiem zwraca uwagę na brak jakichkolwiek doniesień
o powikłaniach u noworodków urodzonych przedwcześnie w związku
z późnym odpępnieniem i proponuje przesunięcie w czasie przecięcia
pępowiny do 2 minut. Badania wskazują, że opisane postępowanie nie
ma negatywnego wpływu na długość trwania III okresu porodu oraz
stan zdrowia matki, ma natomiast korzystny wpływ na dziecko wynikający ze zwiększenia zdolności antyoksydacyjnej (10). Opóźnienie zaciskania pępowiny u zdrowych, urodzonych w terminie niemowląt jest
uzasadnione, szczególnie w świetle rosnących dowodów na to, że dostarczenie w wyniku tej procedury noworodkowi większej ilości hemoglobiny wpływa na zmniejszone ryzyko anemii (11,12).
Tuż po odpępnieniu noworodka z tętnicy pępowinowej jest pobierana gazometria, która pomaga w ocenie stanu dziecka bezpośrednio po
urodzeniu. Krew powinna być pobrana bezpośrednio z tętnicy i jak najszybciej przekazana do analizy. Należy zwrócić uwagę na czynniki mogące wpłynąć fałszująco na wynik badania, w tym obecność powietrza
w próbce oraz zwłoka w czasie od pobrania do dostarczenia do laboratorium (13).

Opaska identyfikacyjna powinna zawierać imię i nazwisko matki, płeć
i datę urodzenia dziecka, ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym, a w przypadku noworodka urodzonego z ciąży mnogiej także cyfry wskazujące na kolejność rodzenia się.
Zgodnie z ustawą wszystkie dane powinny być zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację noworodka przez osoby nieuprawnione (9).
W trakcie pierwszego kontaktu położna jest zobowiązana do
obserwacji przebiegu kontaktu matki i dziecka „skóra do skó
ry” i pomocy w przystawieniu noworodka do piersi, jeżeli stan
ogólny noworodka i matki na to pozwalają (Standard XI, 2, 8).
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PROMOCJA
KARMIENIA PIERSIĄ
4.1.

WIEDZA O LAKTACJI I WYTYCZNE 			
DOTYCZĄCE DŁUGOŚCI KARMIENIA
PIERSIĄ

W ostatnich latach dzięki rozbudowanym badaniom epidemiologicznym,
biotechnologicznymi genetycznym intensywnie rozwija się nauka o laktacji, dostarczając nowych dowodów na wyjątkowe korzyści karmienia piersią (1). Matczyny pokarm zapewnia dziecku optymalny wzrost i rozwój,
dzięki odpowiedniej kombinacji składników odżywczych: tłuszczu, laktozy, białka i makroskładników dostosowanych do potrzeb dziecka (2).
Karmienie piersią wzmacnia dziecięcą odporność i stanowi ochronę przed infekcjami dzięki unikatowym składnikom biochemicznych
i komórkowym, kompleksom bakteriobójczym i ochronnym, czynnikom wzrostu, laktoferynie, lizozymowi czy oligosacharydom (3-5).
Karmienie piersią stanowi również ważny element kształtujący zdrowie matki (6). We wczesnym okresie poporodowym laktacja przyspiesza
inwolucję macicy, zmniejsza ryzyko krwotoku, pomaga matce powrócić
do masy ciała sprzed ciąży (7). W porównaniu z matkami karmiącymi
niemowlęta butelką u matek karmiących piersią zauważono, że każda sesja karmienia piersią powoduje obniżenie ciśnienia krwi i poziomu kortyzolu u matki, a także zmniejsza wydzielanie kortyzolu w odpowiedzi
na stres fizyczny. Matki karmiące piersią rzadziej dopuszczają się przemocy wobec dzieci (8). Karmienie piersią w dłuższej perspektywie obniża ryzyko raka piersi i jajników, zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2 (9,10).
Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w dokumencie Żywienie niemowląt
i małych dzieci: Standardy postępowania dla Unii Europejskiej „w pełni respektując prawo matki do decydowania o tym, jak długo ona i jej dziecko
kontynuować będą karmienie piersią, należy zapewnić kobietom wsparcie,
którego mogą potrzebować, by karmić piersią, aż ich dzieci ukończą dwa
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lata i dłużej, zgodnie z zaleceniami WHO i większości narodowych i zawodowych rekomendacji i standardów postępowania” (9).
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia wyłączne karmienie
piersią oznacza, że dziecko karmione jest jedynie mlekiem matki (z piersi
lub mlekiem odciągniętym) albo mlekiem pochodzącym od innej kobiety.
Wyłączne karmienie piersią wyklucza nawet podawanie wody, nie wyklucza jednak podawania leków, witamin i suplementów diety w postaci syropów lub kropli (11).
Poniższa tabela przedstawia zestawienie stanowisk towarzystw naukowych w odniesieniu do zalecanej długości karmienia piersią (Tab.4).
Tabela 4.

Zalecenia światowych ekspertów zdrowia w zakresie
długości karmienia piersią

Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) (10)

Karmienie według potrzeb matki i dziecka.
Wyłączne karmienie do ukończenia 6.
miesiąca życia.
Kontynuacja karmienia do 24. miesiąca
życia lub dłużej.

Stanowisko
Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia
Dzieci (ESPGHAN) (12)

Celem jest wyłączne lub pełne karmienie
piersią przez około 6 miesięcy.
Karmienie „na żądanie”.
Kontynuacja tak długo, jak będzie to
pożądane przez matkę i dziecko.

Amerykańska
Akademia Pediatrii
(AAP) (13)

Wyłączne karmienie do ukończenia 6.
miesiąca życia.
Kontynuowanie karmienia piersią zalecane jest przez co najmniej 12 miesięcy lub
dłużej, zgodnie z życzeniem matki i dziecka.
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.

Amerykańska
Akademia Lekarzy
Rodzinnych (AAFP) (14)

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.
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4.2.

WSPIERANIE KARMIENIA PIERSIĄ

4.2.1. Zadania personelu medycznego w zakresie
wspierania karmienia piersią w opiece
przedporodowej, w asie porodu i po porodzie
Wpływ opieki okołoporodowej na edukację matek i ich rodzin oraz na powodzenie karmienia piersią jest kluczowy. Praktyki okołoporodowe zgodne z wiedzą opartą na dowodach naukowych i obowiązującymi wytycznymi, z ograniczeniem nieuzasadnionych interwencji medycznych pozwalają
na znaczne ograniczenie przedwczesnego przerywania karmienia piersią
(15-18). Z tego powodu standard zawiera elementy wymagające od personelu medycznego aktualizowania wiedzy na temat laktacji, umiejętnego
przekazywania wiedzy matkom i ich rodzinom zarówno w ciąży, jak i po
porodzie oraz postępowania zgodnego z wiedzą o laktacji i według obowiązujących wytycznych.
Zalecenia standardu dotyczące laktacji odżywiania noworodka:
przekazanie matce informacji na temat laktacji, korzyści
z karmienia piersią/mlekiem kobiecym,
wykonania instruktażu matki w zakresie karmienia piersią
– w jakiej pozycji karmić, jak prawidłowo przystawić dziecko
do piersi, częstość przystawienia dziecka do piersi (w począt
kowym okresie karmienia kilkanaście razy na dobę na przynaj
mniej 15 minut do jednej piersi, wybudzanie noworodka
co 3-4 godziny, z wyjątkiem pierwszych 12 godzin po porodzie),
obserwacja wczesnych objawów głodu noworodka,
obserwacja karmienia – przystawianie do piersi, pozycja przy
karmieniu, skuteczność karmienia, diagnoza problemu
w sytuacji nieskutecznego karmienia i wdrożenie postępowa
nia, adnotacja w dokumentacji medycznej,
sztuczne mleko początkowe podaje się wyłącznie na zlecenie
lekarza lub zgodnie z decyzją matki,
instruktaż ręcznego pozyskiwania pokarmu,
niestosowanie smoczków w okresie stabilizowania laktacji,
zapewnienie sprzętu do skutecznego pozyskiwania mleka
kobiecego,
przedwcześnie urodzone dziecko, które nie może być karmio
ne mlekiem matki biologicznej powinno otrzymać mleko
z banku kobiecego; należy działać na rzecz stymulacji laktacji
u matki dziecka,
nie należy reklamować preparatów do początkowego żywienia
niemowląt oraz przedmiotów służących do karmienia niemo
wląt (Standard XIII, 10).

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Celem standardu jest więc zapewnienie warunków, w których matka
i noworodek mają możliwość rozpocząć karmienie naturalne z sukcesem oraz ograniczenie interwencji wpływających negatywnie na powodzenie w karmieniu piersią. W tym ograniczenie nieuzasadnionego dokarmiania mlekiem modyfikowanym, rozdzielania matki i noworodka
bez wskazań medycznych, czy podawania smoczków uspokajaczy w początkowym okresie życia.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2016 r. średnio 30% noworodków jest dokarmianych mlekiem modyfikowanym w trakcie
pobytu w szpitalu bezpośrednio po porodzie (19). Za czynniki wpływające niekorzystnie na długość trwania karmienia piersią w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, uważa się m.in. brak właściwej edukacji i wsparcia w okresie okołoporodowym, niewystarczające
przygotowanie merytoryczne personelu sprawującego opiekę nad matką
i dzieckiem oraz brak regulacji prawnych wdrażających zasady Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i agresywny marketing producentów żywności dla niemowląt (20-23).
W 1990 r. Polska ratyfikowała Deklarację Innocenti o ochronie, promocji i wspieraniu karmienia piersią (24). Deklaracja ta nakłada na rządy państw członkowskich obowiązek działania na rzecz promowania
karmienia piersią i zakończenia marketingu produktów zastępujących
mleko kobiece. Elementami tych działań są m.in. ochrona rodzin, promowanie i wspieranie karmienia piersią, zapewnienie rzetelnej i obiektywnej informacji na temat żywienia niemowląt i małych dzieci wśród
rodziców. Wytyczne deklaracji dotyczą także personelu medycznego,
który powinien być przeszkolony do zadań związanych z wprowadzeniem w życie praktyk wspierających karmienie piersią. Według wytycznych WHO szpitale i placówki medyczne sprawujące opiekę nad matką
i noworodkiem powinny realizować program „10 kroków do udanego
karmienia piersią” oraz przestrzegać zasad Międzynarodowego Kodeksu
Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (25, 26).
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10 kroków do udanego karmienia piersią (27)
Procedury zarządzania
1a. W pełni przestrzegać Międzynarodowego Kodeksu
Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece
i odpowiednich rezolucji Światowego Zgromadzenia
Zdrowia.
1b. Posiadać spisane zasady żywienia niemowląt sprzyjające karmieniu piersią), które są rutynowo przekazywane
personelowi i rodzicom.
1c. Stworzyć stały system monitorowania i zarządzania
danymi.
2. Zapewnić, aby personel posiadał odpowiednią wiedzę,
kompetencje i umiejętności do wspierania karmienia
piersią.
Kluczowa praktyka kliniczna
3. Omawiać z kobietami ciężarnymi i ich bliskimi korzy
ści płynące z karmienia piersią oraz zasady prawidłowego postępowania w zakresie karmienia piersią.
4. Umożliwiać natychmiastowy i nieprzerwany kontakt
„skóra do skóry” i wspierać matki w rozpoczęciu karmienia piersią, tak szybko jak tylko będzie to możliwe
po porodzie.
5. Wspierać matki w rozpoczęciu i utrzymaniu laktacji oraz
w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z karmie
niem piersią.
6. Nie podawać noworodkom karmionym piersią innych
pokarmów czy płynów niż mleko matki (z wyjątkiem
szczególnych wskazań medycznych).
7. Umożliwić matkom i noworodkom przebywanie razem
oraz stosować system rooming-in przez całą dobę.
8. Wspierać matki w rozpoznawaniu oznak głodu i reago
waniu na sygnały dziecka związane z potrzebą karmienia.
9. Instruować matki w zakresie użycia butelek, smoczków
do karmienia i smoczków do uspokajania niemowląt
oraz związanego z nimi ryzyka dla przebiegu karmienia
piersią.
10. Koordynować wypis ze szpitala w taki sposób, aby rodzi
ce i ich dzieci mieli szybki dostęp do opieki i wsparcia
po opuszczeniu szpitala.
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Standard zmierza w kierunku wdrożenia do praktyki szpitalnej rozwiązań znanych z inicjatywy Szpitala Przyjaznego Dziecku i „10 kroków
do udanego karmienia piersią”. Personel medyczny jest niezwykle ważnym ogniwem łańcucha wspierania matek w karmieniu piersią i promocji karmienia piersią, a jego zaangażowanie i wiedza istotnie wpływa na
wskaźniki karmienia piersią (15-18, 23, 26).

Tabela 5. Wspieranie karmienia piersią – zadania personelu 		
		
medycznego w zakresie wspierania karmienia piersią
w opiece przedporodowej, w czasie porodu
		
i po porodzie

Czas trwania

Zakres działań

Ciąża,
zaczynając
od 21.-26.
tygodnia
ciąży

•   edukacja przedporodowa:
– kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”,
w tym inicjacja karmienia piersią;
– karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym
rozwiązywanie problemów związanych z laktacją.

Poród

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

Opieka nad
noworodkiem
bezpośrednio
po
narodzinach

•  nadzorowanie pierwszego karmienia piersią,
•  bezpośrednio po urodzeniu należy umożliwić dziecku
nieprzerwany kontakt „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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Opieka
w oddziale
położniczym

•  dostarczenie informacji spójnych i zgodnych z aktu
alnym stanem wiedzy na temat laktacji w zakresie
korzyści i metod karmienia piersią lub mlekiem kobiecym;
•  przeprowadzenie instruktażu matki w zakresie pra
widłowej pozycji i sposobu przystawienia dziecka
do piersi uwzględniającego informację, 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;
•  zachęcanie matki do przystawiania noworodka do
piersi po zaobserwowaniu wczesnych oznak głodu
(czuwanie i zwiększona aktywność, poruszanie
ustami, odruch szukania);
•  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), których wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej.
•  podawanie sztucznego mleka początkowego wyłącznie na zlecenie lekarza lub zgodnie z decyzją matki,
po wcześniejszym udzieleniu jej informacji o takim
żywieniu; (ograniczenie rutynowego podawania sztucznych mieszanek bez wskazań),
•  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;
•  podawanie noworodkowi przedwcześnie urodzonemu,
w tym o znacznej niedojrzałości, który nie może być
karmiony mlekiem biologicznej matki, mleka z banku
mleka kobiecego zgodnie z aktualnymi zalecniami
Światowej Organizacji Zdrowia (równolegle rekomenduje się prowadzenie działań na rzecz stymulacji
laktacji u matki dziecka).
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Podstawowa
opieka
zdrowotna
w miejscu
zamieszkania
lub pobytu

4.2.2.

• zachęcanie matki do karmienia naturalnego,
udzielenie porady laktacyjnej z uwzględnieniem
oceny anatomii i fizjologii piersi matki i jamy ustnej
dziecka, ocena techniki karmienia, umiejętności ssania i skuteczności karmienia oraz czynników ryzyka
niepowodzenia w laktacji, pomoc w rozwiązywaniu
problemów związanych z laktacją;
• edukacja zdrowotna, 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.

Przestrzeganie Międzynarodowego
Kodeksu Marketingu Produktów
Zastępujących Mleko Kobiece

Standard zawiera zalecenia, które mają na celu ograniczenie do minimum
ryzyka nieuzasadnionego rozpoczęcia dokarmiania mlekiem modyfikowanym lub przedwczesnego zakończenia karmienia piersią. Mowa więc o podawaniu mleka modyfikowanego jedynie na zlecenie lekarza sprawującego
opiekę nad dzieckiem lub na wyraźną prośbę matki, po poinformowaniu
jej o możliwych konsekwencjach zdrowotnych i niekorzystnym wpływie
na zdrowie dziecka i dalsze karmienie naturalne.
Standard ogranicza również działania marketingowe dotyczące prze
dmiotów do karmienia niemowląt, w tym butelek, smoczków itp. oraz
mleka początkowego w szpitalach i placówkach opieki medycznej, w których odbywa się opieka nad kobietą w ciąży i noworodkiem.

„W podmiocie wykonującym działalność leczniczą sprawują
cym opiekę nad kobietami w okresie ciąży, po porodzie i no
worodkami nie prowadzi się działań reklamowych i marketin
gowych związanych z preparatami do początkowego żywienia
niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt,
aby zmniejszyć ryzyko przedwczesnej rezygnacji z karmienia
piersią” (Standard XIII, 3, 10).
„Podmioty wykonujące działalność leczniczą prowadzące
edukację przedporodową nie prowadzą działań reklamowych
i marketingowych związanych z preparatami do początkowego
żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia
niemowląt” (Standard IV, 7).
Umieszczenie ograniczeń marketingu w standardzie ma na celu zapewnienie rodzicom dostępu do obiektywnej wiedzy na temat żywienia
dziecka, wolnej od wpływów marketingowych, w tym reklam poszczególnych produktów czy ekspozycji na logo i znaki graficzne kojarzące się
z markami żywności dla niemowląt i małych dzieci.
Rodzice są wrażliwą na marketing grupą konsumentów, a jednocześnie głównymi decydentami w kwestii żywienia dzieci. Aby podejmować najlepsze decyzje, niezbędna jest im więc rzetelna oraz obiektywna informacja. Bardzo ważna w tym kontekście jest ochrona matek
noworodków i innych członków rodziny przed presją ze strony działań
szeroko pojętego marketingu produktów zastępujących mleko kobiece.
Marketing produktów przeznaczonych do żywienia dla niemowląt i małych dzieci realizowany w placówkach ochrony zdrowia oraz za pośrednictwem personelu medycznego zwiększa zaufanie rodziców do danej
marki i wywiera negatywny wpływ na wskaźniki karmienia piersią (21,
23, 28-30, 31). Zawarcie ograniczenia dostępu do treści marketingowych
za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej do rodziców noworodków i niemowląt jest szansą na lepsze dostosowanie się do międzynarodowych wytycznych i zwiększa szansę na poprawę wskaźników karmienia piersią w Polsce i opiekę laktacyjną wysokiej jakości.
Kodeks odnosi się do marketingu i związanych z nim praktykw stosunku do następujących produktó w:
preparatów do początkowego i dalszego żywienia
niemowląt,
preparatów mlekozastępczych do żywienia małych
dzieci (mleka typu Junior),

•
•
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•
•
•

pozostałych preparatów przeznaczonych do żywienia
niemowląt i małych dzieci poniżej 36 miesięcy,
traktowanych jako substytut mleka kobiecego
(w tym np. mleko sojowe),
pozostałej żywności lub napojów dla niemowląt
poniżej 6. miesiąca życia,
butelek lub smoczków do karmienia (33).

Regulacje dotyczące marketingu produktów zastępujących mleko
kobiece, nie dotyczą ograniczeń w dostępności do produktów, a jedynie
odnoszą się do działań marketingowych. Kodeks nie ogranicza możliwości podania mleka modyfikowanego w przypadku medycznie uzasadnionej potrzeby, jednakże przeciwwskazania zdrowotne do karmienia
piersią są rzadkie, a powszechność dokarmiania noworodków w polskich szpitalach jest bardzo duża i wynika między innymi z niezwykle
łatwego dostępu do tego produktu. Wśród barier karmienia piersią należy wymienić również ograniczony dostęp do wiedzy na temat laktacji, brak czasu osób sprawujących opiekę nad matką i noworodkiem na
wsparcie matek po porodzie, nieumiejętność pozyskania mleka matki
przez odciąganie ręczne lub brak sprzętu do odciągania i przechowywania mleka na oddziałach (21, 34).
Informacje przekazywane w placówkach medycznych i miejscach
edukacji okołoporodowej powinny być pozbawione charakteru reklamowego. Warunkuje to rzetelną edukację dotyczącą karmienia piersią i żywienia dzieci. Należy unikać konfliktu interesów w placówkach
ochrony zdrowia. Konflikt interesów to taka sytuacja, kiedy jakaś korzyść może wpływać lub sprawiać wrażenie wpływu na podejmowane
działania lub zalecenia (35).
O niewłaściwym marketingu w kontekście produktów zastępujących mleko kobiece, butelek i smoczków mówimy wtedy, kiedy stoi on
w sprzeczności z globalnymi rekomendacjami dotyczącymi karmienia
piersią albo jest on w jakikolwiek inny sposób mylący lub niejasny.
Przykłady naruszeń regulacji WHO dotyczących marketingu w placówkach ochrony zdrowia przez firmy objęte kodeksem (28, 31, 33-34, 36):
1. Darmowa dystrybucja produktu lub próbek w placówkach ochrony zdrowia, w tym także w szkołach rodzenia
i na spotkaniach z położną i/lub lekarzem.
2. Dostarczanie produktu darmowego lub po zaniżonej cenie
do placówek medycznych.
3. Ekspozycja plakatów, ulotek, informatorów związanych
z produktem objętym regulacjami w placówkach ochrony
zdrowia, w tym także w szkołach rodzenia i na spotkaniach z położną i/lub lekarzem.
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4. Paczki komercyjne i upominkowe rozdawane „na wyjściu”
ze szpitala lub w ramach opieki okołoporodowej zawierające materiały reklamowe/promocyjne ww. produktów.
5. Organizacja wydarzeń dla rodziców lub pracowników
ochrony zdrowia.
6. Dostarczanie darmowego sprzętu lub wyposażenia do szpitali
i innych placówek ochrony zdrowia, w tym do szkół rodzenia,
położnym, lekarzom.
7. Marketing krzyżowy, stosowanie tego samego logo, znaku
lub elementów oznakowania na różnych typach produktów, pomimo „różnic produktowych” – dotyczy to np. kartek w łóżeczkach noworodków, logo na fartuchach, notatnikach, długopisach itp.
8. Dystrybucja upominków związanych z produktem dostarczonych przez dystrybutora lub producenta (kocyki,
pieluszki, pudełka upominkowe, śliniaki itp.) w placówkach ochrony zdrowia, w tym także w szkołach rodzenia
i na spotkaniach z położną i/lub lekarzem.
9. Mleko modyfikowane dostępne na korytarzu czy w salach
dla matek. Mleko modyfikowane powinno być dostępne
jedynie na zalecenie lekarza lub według deklaracji matki.
10. Bezpośredni dostęp przedstawicieli producentów do rodziców na terenie szpitala.
4.2.3.

Zapewnienie sprzętu do skutecznego
pozyskiwania pokarmu kobiecego

Standard ma na celu między innymi ograniczenie nieuzasadnionego
dokarmiania noworodków mlekiem modyfikowanym. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dokarmienie noworodka jest wskazane, np. ze
względu na trudności w przystawieniu bezpośrednio do piersi lub uzasadnione medycznie rozdzielenie matki i dziecka. Standard określa, że
w sytuacji, gdy nakarmienie dziecka bezpośrednio z piersi nie jest możliwe, należy równolegle zapewnić wsparcie laktacyjne matce i umożliwić uzyskanie odciągniętego mleka matki w celu dokarmienia noworodka. Podanie mleka modyfikowanego powinno być w takiej sytuacji
ostatecznym rozwiązaniem, wybieranym dopiero, jeśli pomoc laktacyjna
i odciąganie mleka nie jest skuteczne. Nie powinno być traktowane jako
pierwsza interwencja w przypadku trudności w karmieniu piersią.
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„Jeżeli tzw. wskaźniki skutecznego karmienia (w szczególności
liczba karmień, stolców i mikcji, na dobę, czas trwania i rytm
odgłosu połykania podczas karmienia, przyrosty masy ciała
noworodka) sugerują, że karmienie nie jest skuteczne, należy
zdiagnozować problem na podstawie oceny umiejętności ssa
nia i wdrożyć postępowanie zgodne z wiedzą na temat laktacji,
w celu skutecznego nakarmienia noworodka mlekiem matki
z piersi, a jeżeli nie jest to możliwe – odciągniętym mlekiem
matki” (Standard XIII, 3).
Należy zapewnić potrzebującym matkom instruktaż ręcznego odciągania mleka, jak i za pomocą sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego. Zgodnie z przepisami standardu placówki sprawujące opiekę
nad matką i noworodkiem w okresie poporodowym mają obowiązek zapewnić sprzęt do skutecznego pozyskiwania i właściwego przechowywania mleka matki. Jest to szczególnie ważne w przypadku noworodków
chorych i urodzonych przedwcześnie, ale dotyczy również dzieci urodzonych w terminie.
Ważne jest, aby matki miały możliwość korzystania z laktatorów
w szpitalu4, bez konieczności zaopatrywania się w sprzęt lub jego elementy we własnym zakresie. Należy też zapewnić stanowisko do odciągania pokarmu oraz sprzęt chłodniczy do przechowywania mleka, np.
lodówka przeznaczona wyłącznie na pokarm kobiecy (37, 38). Wskazane może być też przekazanie instrukcji dotyczących odciągania i przechowywania mleka zarówno ustnie, jak i w formie pisemnej, np. ulotki
czy broszury przygotowanej przez szpital.
Ponadto zaleca się, aby odciągnięte mleko było podawane dziecku
w sposób, który, zgodnie z obowiązującą wiedzą, nie wpływa negatywnie na karmienie piersią, a więc należy unikać podawania mleka
z butelki ze smoczkiem, a raczej stosować alternatywne metody, np. kubeczek, dren przy piersi itp. (39).

4

Zapewnienie sprzętu do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego będzie obligatoryjne
od 1 stycznia 2022 r. (Standard XIII, 3,7).
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4.3.

EDUKACJA MATKI W ZAKRESIE
KARMIENIA PIERSIĄ

Zgodnie z wytycznymi standardu edukacja w zakresie karmienia piersią
powinna obejmować zarówno czas ciąży, jak i okres pobytu matki w szpitalu bezpośrednio po porodzie oraz podstawową opiekę zdrowotną w połogu. Osobami odpowiedzialnymi za edukację i przekazywanie wiedzy
o laktacji powinny być więc wszystkie osoby sprawujące opiekę nad ciężarną, położnicą i noworodkiem. Według zapisów standardu są to: położna,
lekarz oddziału położniczego, lekarz oddziału neonatologicznego i pielęgniarka (Standard I, 4.7).
W IV okresie porodu opieka nad rodzącą obejmuje między in
nymi instruktaż w zakresie prawidłowego przystawienia dzie
cka do piersi i pomoc w karmieniu oraz przekazanie informa
cji na temat laktacji w pierwszej dobie połogu (Standard XII,
1,5). Pierwsze karmienie może rozpocząć się już w trakcie kon
taktu „skóra do skóry” w III okresie porodu i również na tym
etapie obowiązkiem osoby sprawującej opiekę jest pomoc mat
ce w przystawieniu dziecka do piersi (Standard XI, 2,8).
Położna sprawująca opiekę nad noworodkiem ma za zadanie między
innymi nadzorować pierwsze karmienie piersią oraz obserwować pierwszy kontakt „skóra do skóry”, w tym zachęcać matkę do rozpoznania
momentu, w którym dziecko jest gotowe do ssania piersi (Standard XIII,
5c i 8). W kontakcie „skóra do skóry” noworodek początkowo odpoczywa, ale po niedługim czasie zaczyna wykonywać ruchy głową i rękami, palcami rąk, ruchy ustami, szukać i oblizywać ciało matki. Położony
w pobliżu brodawki sutkowej ma możliwość spontanicznego uchwycenia brodawki sutkowej i rozpoczęcia pierwszego karmienia z piersi.
W trakcie pobytu na oddziale położniczym i w trakcie podstawowej
opieki zdrowotnej za edukację w zakresie laktacji odpowiada położna
sprawująca opiekę nad noworodkiem i/lub matką.
Karmienie piersią jest procesem naturalnym i fizjologicznym, jednak ze względu na wiele czynników może być dla matek wyzwaniem.
Wsparcie specjalistów opieki medycznej jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na szansę powodzenia w założonych przez matkę
celach dotyczących karmienia dziecka. Jednym z podstawowych zasobów, które są potrzebne, aby karmić dziecko piersią z powodzeniem, jest
– obok wsparcia rodziny i społecznego– wsparcie i rzetelna opieka specjalistów. W sytuacji, w której matka wydaje się nie mieć zapewnionej
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wystarczającej edukacji przed porodem, pomocne może być przekazywanie informacji na temat karmienia dziecka dotyczących najbliższego
czasu – kilku dni lub tygodni i uzupełnienie informacji ustnych materiałami edukacyjnymi, które powinny być wolne od treści reklamowych.
Można korzystać z materiałów opracowanych przez szpital lub organizacje pozarządowe. Na stronach Ministerstwa Zdrowia znajduję się poradnik dotyczący karmienia piersią (https://www.gov.pl/web/zdrowie/
karmienie-piersia).
Zakres informacji, które matka oraz, w miarę możliwości, również
ojciec i inni opiekunowie dziecka powinni otrzymać w trakcie edukacji na temat laktacji:
1. Fizjologia laktacji – wskaźniki skutecznego karmienia,
zalecenia karmienia dziecka według potrzeb przez cały
okres jego trwania, a w szczególności pierwsze tygodnie
stabilizacji laktacji.
2. Obowiązujące wiadomości o zaleceniach dotyczących
długości trwania karmienia piersią, korzyściach dla dziecka i dla matki, znaczeniu pokarmu matki dla zdrowia
dziecka i jego rozwoju.
3. Instruktaż dotyczący wygodnej dla matki i dziecka pozycji
i dostępnych pomocy do przyjęcia właściwej pozycji
– poduszki, wsparcie pod nogi, oparcie pleców i rąk podtrzymujących dziecko – karmienie piersią zajmuje
w początkowym okresie dużo czasu i niewygodna pozycja może wiązać się z dyskomfortem, dolegliwościami
bólowymi, trudnościami w przystawieniu dziecka do
piersi i w konsekwencji przedwczesną rezygnacją z karmienia naturalnego.
4. Odżywianie w trakcie karmienia piersią. Co ważne, nie
ma podstaw do wprowadzenia u matek karmiących diet
eliminacyjnych bez dodatkowych wskazań, a wpływ diety
na skład mleka kobiecego jest ograniczony. Nadmierne
restrykcje w diecie mogą prowadzić do przedwczesnej
rezygnacji z karmienia piersią.
5. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania smoczków
uspokajaczy, butelek ze smoczkiem, laktatorów i innych
sprzętów powszechnie uważanych za potrzebne w opiece
i karmieniu dziecka oraz możliwe konsekwencje podawania mleka modyfikowanego, w szczególności ryzyko
przedwczesnego zakończenia karmienia piersią i wpływu
na zdrowie.
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4.3.1.

Edukacja matki w zakresie 		
laktacji w praktyce – instruktaż

Sposób przekazywania informacji i prowadzenia edukacji w zakresie karmienia piersią:
1. Informacje powinny być oparte na wiedzy o laktacji
i spójne na wszystkich etapach edukacji.
2. W okresie okołoporodowym matki są zwykle szczególnie
wrażliwe na krytykę, nieuprzejmość i ocenę ze strony
osób trzecich. Ważne jest więc zapewnienie warunków
rozmowy umożliwiającej empatyczne podejście, uwzględnienie sytuacji psychicznej matki, powstrzymanie się od
oceniania i krytyki. W zależności od sytuacji może być
wskazane również zapewnienie intymnych warunków
prowadzenia edukacji (np. w pokojach pobytu na oddziale położniczym może być trudno prowadzić instruktaż
przystawiania do piersi przy kilku osobach odwiedzających matki w pokoju).
3. Polecaną techniką prezentacji pozycji do karmienia,
sposobu przystawienia dziecka do piersi itd. jest technika
„hands off ”. Zamiast przystawiać dziecko do piersi matki
należy zaprezentować sposób przystawienia lub pozycję
powstrzymując się od dotykania piersi i dziecka, tak aby
to matka miała możliwość praktycznej nauki zamiast
doraźnej pomocy. Nauka karmienia piersią to proces,
z czasem staje się zwykle coraz łatwiejsze, a kompetencje
zarówno matki, jak i dziecka w tym zakresie rosną. Edukując w ten sposób, zwiększamy szansę na to, że matka
nabierze pewności siebie i uwierzy w swoje możliwości
samodzielnego przystawienia i karmienia dziecka piersią.
W prezentacji prawidłowego przystawienia do piersi
pomocne mogą być akcesoria – sztuczna pierś, lalka.
W prezentacji pozycji do karmienia przyjęcie omawianej
pozycji przez osobę prowadzącą edukację ułatwia matce
odwzorowanie. W edukacji grupowej pomocne może być
korzystanie z materiałów audiowizualnych.
4. Informacje powinny być przekazywane w sposób prosty
i zrozumiały. Nadmiar informacji może być przytłaczający i utrudniać ich zapamiętanie. Istotnejest, aby przekazywać najważniejsze w danym momencie informacje
i dodatkowo zapewnić je matce lub rodzicom w formie
pisemnej – wydruki, ulotki, wskazać źródła, w których
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znajdą rzetelną wiedzę na omawiany temat. Szczególnie
ważne jest to, w sytuacji gdy czas na edukację jest ograniczony przez organizację pracy położnej lub lekarza.
5. Kobieta ma prawo do poszanowania godności i dyskrecji.
Jeżeli konieczne jest dotknięcie piersi lub przystawienie
dziecka przez osobę edukującą czy sprawującą opiekę,
każdorazowo należy zapytać matkę o zgodę na dotknięcie
piersi i wyjaśnić, na czym będzie polegać podejmowana
interwencja.
4.4.

KARMIENIE PIERSIĄ I MLEKIEM
KOBIECYM DZIECI CHORYCH
I PRZEDWCZEŚNIE URODZONYCH

„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 Światowej Organizacji Zdrowia. Równolegle rekomenduje się prowadzenie działań na rzecz stymulacji laktacji u matki dziecka” (Standard
XII, 9).
Liczne badania potwierdzają, że pokarm matki stymuluje rozwój
niedojrzałych układów noworodka poprzez działanie miejscowe oraz
ogólnoustrojowe za pośrednictwem czynników wzrostu, hormonów, enzymów i komórek immunologicznie czynnych. Dlatego eksperci zalecają, aby pierwszym i w miarę możliwości jedynym, pokarmem dla
noworodków, w szczególności urodzonych przed terminem lub chorych, było mleko matki (40, 41). Jeżeli jednak nie jest możliwe karmienie noworodka mlekiem własnej matki, najlepszą alternatywą jest mleko
innej kobiety pochodzące z banku mleka kobiecego (13).
4.4.1. Znaczenie banków mleka
Bank mleka to nie tylko profesjonalne laboratorium, które gwarantuje
jakość i bezpieczeństwo przekazywanego pokarmu, ale także integralny element opieki nad matką i dzieckiem (40). Funkcjonowanie banku
mleka jest oparte na honorowej donacji pokarmu od zdrowych kobiet
w okresie laktacji, które z powodzeniem karmią własne dzieci, na rzecz
tych które, zwykle w wyniku porodu przedwczesnego lub innych komplikacji zdrowotnych, doświadczają przejściowych trudności w inicjacji
laktacji. Podaż mleka z banku jest więc działaniem interwencyjnym,
mającym na celu ochronę i propagowanie karmienia naturalnego wśród
matek i rodzin dzieci urodzonych przedwcześnie.
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Równolegle rekomenduje się prowadzenie działań na rzecz stymulacji
laktacji u matki dziecka. Badania pokazują, że w ośrodkach, w których
funkcjonuje bank mleka, odsetek dzieci karmionych wyłącznie pokarmem matki w dniu wypisu jest znacząco wyższy w porównaniu ze szpitalami, które nie mają takiej możliwości (41). Dowiedziono, że korzystanie
z mleka dawczyń motywuje matki chorych dzieci do przezwyciężenia problemów i stymulacji laktacji. Dokarmianie mlekiem z banku
mleka zmniejsza ryzyko zachorowania na martwicze zapalenie jelit
i sepsę noworodkową. Możliwe są także inne korzyści kliniczne, takie
jak lepsza tolerancja pokarmowa, szybsza gotowość do pełnego żywienia enteralnego i obniżenie zachorowalności na dysplazję oskrzelowo-płucną (42-44). Biorąc pod uwagę efekty kliniczne, beneficjentami mleka
honorowych dawczyń powinny być w pierwszej kolejności noworodki
urodzone przedwcześnie, szczególnie te, które przyszły na świat poniżej
28. tyg. ciąży lub są zagrożone wystąpieniem powikłań, takich jak sepsa
czy NEC (46). Procedura żywienia mlekiem kobiecym, w tym mlekiem
z banku, jest świadczeniem gwarantowanym objętym refundacją NFZ,
o ile podaż pokarmu odbywa się dojelitowo (46).
Ministerstwo Zdrowia realizuje Program polityki zdrowotnej służący
wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
na lata 2017-2021. W ramach zadania: „Odżywianie mlekiem kobiecym
noworodków i niemowląt” tworzona jest sieć banków mleka kobiecego. Celem jest zapewnienie dostępu do odżywiania mlekiem kobiecym
noworodków i niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju lub w czasie porodu.
4.5.

FARMAKOTERAPIA
W OKRESIE LAKTACJI

W okresie karmienia piersią czasem istnieje konieczność prowadzenia farmakoterapii u matki, z zachowaniem zasady, że lepiej skutecznie leczyć
matkę karmiącą niż zaniedbać jej zdrowie, kierując się dobrem dziecka.
Nie wolno jednak pochopnie zalecić odstawienia dziecka od piersi z powodu leczenia matki. Współczesna wiedza medyczna zwalnia lekarzy z wyboru: leczenie matki albo karmienie piersią, gdyż ogromna większość leków
przyjmowanych przez kobiety karmiące jest bezpieczna dla dzieci, ich stężenie w mleku zazwyczaj nie przekracza 4% dawki podanej matce. U zdrowych dzieci nie obserwuje się objawów ubocznych. Ze względu na zdrowie
dziecka karmionego piersią nie powinno się stosować leków, których stężenie w mleku jest wyższe niż 10% (47, 48).
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Zalecanie leków oraz ziół matce karmiącej wymaga od lekarzy ostrożności, rozważności oraz wiedzy na temat farmakokinetyki leków.
Myśląc o farmakoterapii u matki, lekarz powinien rozważyć:
konieczność leczenia,
bezpieczeństwo leku,
ryzyko dla dziecka wynikające z konieczności
stosowania leków,
minimalizację ekspozycji na lek,
wiek dziecka i liczbę karmień w ciągu doby,
właściwości leku,
drogę podania,
dawkę leku (47).

•
•
•
•
•
•
•
•
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Tabela 6.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę
przy podejmowaniu leczenia matki karmiącej

Konieczność leczenia

Bezpieczeństwo
leku

Tak/ nie
Należy potwierdzić w wiarygodnych źródłach,
a nie kierować się ulotką załączoną do leku,
gdyż o bezpieczeństwie leku w tym przypadku
informują retrospektywne badania kliniczne,
a nie zwykłe procedury stosowane w procesie
dopuszczania substancji do obrotu.

Ryzyko dla
dziecka wynikające
z konieczności
stosowania

Przy dużym ryzyku, należy dokonać oceny
stężenia leku we krwi dziecka.

Ograniczenie
ekspozycji na lek

Matka powinna przyjmować lek po karmieniu
piersią.

Wiek dziecka
i liczba karmień
na dobę

Bezpieczeństwo wzrasta wraz z wiekiem
dziecka w związku z uszczelnianiem błon
komórkowych, uszczelnianiem błony śluzowej
jelit, sprawniejszymi mechanizmami wydalania
oraz zmniejszenia podaży mleka na masę ciała
dziecka.

Właściwości leku

Dawka, biodostępność u matki, okres
półtrwania, wiązanie z białkami, dystrybucja,
jonizacja, rozpuszczalność w tłuszczach, masa
cząsteczkowa, biodostępność u dziecka,
M/P ratio.

Droga podania

Największe stężenie w pokarmie osiągają
leki podawane drogą dożylną, leki doustne
rejestrowane są w mniejszym stężeniu w pokarmie, leki o działaniu miejscowym – wziewne,
podawane na skórę, krople do oczu lub nosa
bardzo słabo przenikają do pokarmu.

Dawka leku

Należy dobierać najmniejszą skuteczną dawkę
w możliwie najkrótszym czasie, im więcej
spożywanego mleka, tym większa dawka leku
przyjmowana przez dziecko, im większa dawka
leku, tym więcej będzie go w pokarmie.
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Na potrzeby zastosowania leków w czasie laktacji Hale sklasyfikował je pod względem bezpieczeństwa dla dziecka. Leki z grupy L1 i L2
uważane są za bezpieczne, L3 to leki potencjalnie ryzykowne lub nowe
(brak doniesień na ich temat), L4 i L5 to leki ryzykowne i przeciwwskazane. Klasyfikacja ta opiera się na doniesieniach dotyczących stosowania leków przez kobiety karmiące, ich poziomu w mleku, farmakokinetyce oraz skutkach niepożądanych obserwowanych u dzieci karmionych
piersią podczas farmakoterapii u matki (50, 51).
Źródła pomocne przy doborze leków bezpiecznych w czasie karmienia piersią:
Hale T.W. Medications and Mothers’ Milk. Springer Publishing Company, New York, 2019.
LACTMED www.toxnet.nlm.nih.gov.
Laktacyjny leksykon leków. www.kobiety.med.pl.
E-LACTANCIA. www.e-lactancia.org.

Jeżeli lek, który chcemy zastosować u matki karmiącej, ma być
bezpieczny dla jej dziecka należy:
wybierać leki krótko działające (ich największe
stężenie we krwi jest mniejsze niż leków długo
działających),
podawać lek matce po karmieniu, tak aby przerwa
do następnego karmienia była jak najdłuższa,
najlepiej podawać leki doustnie lub miejscowo,
podawać najmniejszą skuteczną dawkę,
w najkrótszym możliwym czasie,
zmienić lek, jeśli u dziecka występują objawy
uboczne (47).

•
•
•
•
•

Duże stężenie w pokarmie osiągają leki o małej masie cząsteczkowej, niełączące się z białkami, słabe zasady, lipofilne i łatwo przenikające przez barierę krew-mózg. Małe stężenie w pokarmie osiągają leki silnie wiążące się z białkami, rozpuszczalne w wodzie, słabe kwasy, o dużej
masie cząsteczkowej, krótko działające, słabo przenikające barierę krewmózg, o działaniu miejscowym, wziewne (47).
Należy pamiętać o generalnej zasadzie: jeśli istnieje konieczność czasowego przerwania karmienia piersią na czas farmakoterapii u matki,
należy zastosować postępowanie pozwalające na utrzymanie laktacji.
Polega ono na regularnym odciąganiu pokarmu, tak by produkcja mleka pozostawała na właściwym poziomie, odpowiadającym potrzebom
dziecka, które powróci do żywienia mlekiem matki po zakończonym
procesie leczenia.
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5
STANDARD
W ASPEKCIE ZAGADNIEŃ
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Celem standardu jest poprawa stanu zdrowia matki i dziecka poprzez
wprowadzenie „dobrych praktyk”. Standard ten uwzględnia również
aspekty zdrowia psychicznego kobiety, dziecka oraz przeciwdziałanie
wypaleniu zawodowemu osób sprawujących opiekę okołoporodową.
Nowym ważnym aspektem pojawiającym się w standardzie jest profilaktyka zaburzeń psychicznych, w tym depresji, oraz opieka nad pacjentką
i jej rodziną w sytuacjach szczególnych.
5.1.

DIAGNOZOWANIE DEPRESJI
U KOBIET CIĘŻARNYCH
I DEPRESJI POPORODOWEJ

Według szacunku Światowej Organizacji Zdrowia depresja w 2020 r.
uplasuje się jako druga co do częstości przyczyna niepełnosprawności,
a także najczęstsza przyczyna zgonów w każdej grupie wiekowej. Choroba ta dotyka dwukrotnie częściej kobiety niż mężczyzn (1). Wpływ
hormonów żeńskich na ośrodkowy układ nerwowy oraz czynniki psychospołeczne zwiększają podatność kobiet na występowanie zaburzeń
afektywnych (1, 2). Okresem szczególnie podatnym na wystąpienie zaburzeń psychicznych jest ciąża i poród, podczas których objawy depresji
występują powszechnie, zdarzając się u co piątej ciężarnej lub położnicy (3). Epizody depresyjne pojawiające się w ciąży mają różny przebieg,
jeżeli chodzi o początek i czas trwania (4).
Czynniki wystąpienia depresji okołoporodowej:
młody wiek,
występowanie zaburzeń psychicznych, w tym depresji
w przeszłości lub obecnie,
obciążony wywiad rodzinny pod kątem chorób
psychicznych, uzależnień lub samobójstw,

•
•
•
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negatywne wydarzenia życiowe,
brak stałej pracy lub problemy finansowe,
niestabilny związek z ojcem dziecka,
brak wsparcia społecznego,
zażywanie substancji psychoaktywnych,
samouszkodzenia,
nieplanowana ciąża lub ambiwalencja dotycząca chęci
posiadania potomstwa,
występowanie zespołu przedmiesiączkowego,
czynniki położnicze: powikłania okołoporodowe
w obecnej lub poprzedniej ciąży, podanie syntetycznej
oksytocyny podczas porodu, poród przedwczesny,
urodzenie dziecka chorego, poronienie, aborcja, śmierć
dziecka, trudności z zajściem w ciążę,
czynniki osobowościowe: nadwrażliwość, brak
elastyczności i trudności w dostosowaniu się do zmian,
lękliwość, obniżona samoocena, trudności w kontaktach,
osobowość obsesyjno-kompulsywna lub zależna (5-9).

Wiele kobiet w okresie okołoporodowym nie zostaje odpowiednio
zdiagnozowanych, ponieważ somatyczne objawy ciąży i połogu są bardzo podobne do objawów obserwowanych podczas depresji.
Objawy depresji występujące również w ciąży i po porodzie:
obniżony nastrój występujący przez większość dnia,
prawie każdego dnia,
przygnębienie, poczucie braku emocji,
negatywne myśli i ocena rzeczywistości jako
niepomyślnej, szkodliwej lub zagrażającej,
poczucie braku nadziei na zmianę i poprawę samopoczucia,
niezdolność do odczuwania zadowolenia, anhedonia,
skłonność do płaczu,
lęk,
uczucie bezwartościowości, postrzeganie siebie w nega
tywnym świetle, poczucie, że się do niczego nie nadaję,
nieadekwatne nadmierne poczucie winy,
zmniejszenie lub wzrost apetytu prawie każdego dnia,
zaburzenia snu, problem z zasypianiem, przerywany sen,
ucieczka w sen lub nadmierna senność prawie każdego dnia,
złe samopoczucie fizyczne, skargi na bóle ciała (piersi,
okolice intymne, głowy, brzucha) bez wyraźnej somatycznej przyczyny, hipochondria,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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bierność, zaniedbywanie codziennych czynności
życiowych i potrzeb,
zmniejszenie zdolności myślenia lub koncentracji,
problem z podejmowaniem decyzji,
pobudzenie psychoruchowe, niepokój lub spowolnienie
prawie każdego dnia,
skargi na brak wsparcia ze strony otoczenia,
drażliwość w stosunku do najbliższego otoczenia, gniew,
izolowanie się, unikanie kontaktów społecznych,
nawracające myśli o śmierci, plany samobójcze, próby
samobójcze (1, 5, 10).

Negatywne skutki depresji okołoporodowej dla kobiety
(1, 11-12)
zwiększone ryzyko przyszłych epizodów depresyjnych,
częściej występuje niepokój i napady lęku panicznego,
trudność z ukształtowaniem prawidłowej roli macierzyńskiej,
trzykrotnie częściej nadużywanie alkoholu lub substancji
psychoaktywnych,
próby samobójcze,
około 30% kobiet zmienia swoje plany prokreacyjne
i decyduje się nie rodzić kolejnego dziecka.

•
•
•
•
•
•

Stany depresyjne u kobiety w ciąży a negatywne objawy położnicze i rozwojowe dla płodu (1, 13)
powikłania okołoporodowe,
poród przedwczesny,
zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego, hipotrofia płodu,
wzrost stężenia kortyzolu we krwi matki, krwi pępowinowej
i płynie owodniowym,
zmniejszenie stężenia interleukin (IL6, IL8, IL10, IL13 oraz
IL18),
zahamowanie neurogenezy u płodu i atrofia neuronów,
zmniejszenie komunikacji między neuronami, obniżenie neuroplastyczności,
zmniejszony obwód głowy noworodka,
zmniejszona punktacja w skali Apgar,
obniżenie zdolności adaptacyjnych dziecka
po porodzie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nieleczona depresja poporodowa ma poważne konsekwencje zarówno dla matki, jak i dla dziecka, wpływając negatywnie na postawy rodzicielskie i więź matka-dziecko (14).
Celem interwencji klinicznej jest poprawa zdrowia psychicznego
i funkcjonowania matki, a tym samym działanie „neurochronne” dziecka
i przeciwdziałanie wystąpieniu na dalszych etapach jego rozwoju zaburzeń
psychicznych (1, 5, 11, 13, 15).
Tabela 7. Inne zaburzenia psychiczne okresu poporodowego
wymagające różnicowania z depresją poporodową
(1, 5, 11, 16, 17)

Baby blues
(smutek matczyny)
Częstość
występowania

Czas
trwania

Główne
objawy

Depresja
poporodowa

Psychoza
poporodowa

50%-85% kobiet

10%-20% kobiet

0,1%-0,2% kobiet

Początek
w ciągu 5 dni do
około 3 tygodni

Początek w ciągu
4 tygodni po
porodzie do
roku po porodzie;
trwa co najmniej
dwa tygodnie do
dwóch lat

Początek
w ciągu 48-72
godzin po
porodzie, ryzyko
wystąpienia
do 4 miesięcy,
utrzymuje się
nawet do roku

Chwiejność
nastroju,
płaczliwość,
smutek,
rozdrażnienie,
zaburzenia snu
i łaknienia,
zmęczenie,
niepokój, trudności
z koncentracją
i zapamiętywaniem

Objawy przypominające epizod
depresyjny,
zaburzenia snu,
zamartwianie się,
nadmierny lęk
dotyczący opieki
nad dzieckiem
i roli matki,
obawy dotyczące
„niebycia wystarczająco dobrą
matką”, natrętne
myśli, szczególnie dotyczące
dziecka, myśli
samobójcze lub
dotyczące zabicia
dziecka

Euforia,
chwiejność
nastroju,
przekonania
urojeniowe,
omamy,
nadmierne
podniecenie
i bezsenność,
osłupienie,
objawy
przypominające
majaczenie,
splątanie lub
dezorientacja,
myśli natrętne,
agresywne
dotyczące
dziecka
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5.1.1. METODY DIAGNOSTYCZNE 			
PROPONOWANE DO BADANIA
PRZESIEWOWEGO DEPRESJI
OKOŁOPORODOWEJ
Standard zakłada trzykrotną ocenę ryzyka i nasilenia objawów depresji
u kobiety w okresie okołoporodowym, w tym dwie w czasie ciąży (w 11.14. tyg. ciąży i w 33.-37. tyg. ciąży) oraz jedną podczas wizyty patronażowej
w miejscu zamieszkania albo pobytu matki i jej dziecka.
Standard nie wskazuje konkretnego narzędzia przesiewowego do badania ryzyka wystąpienia depresji. W związku z tym osoby sprawujące opiekę nad kobietą w ciąży i po porodzie, zarówno lekarz położnik,
jak i położna, mogą wykorzystać dowolne narzędzia przesiewowe w odniesieniu do oceny ryzyka wystąpienia depresji, zgodnie z aktualnymi
zaleceniami i wiedzą medyczną. Mogą to być swobodne techniki diagnostyczne, jak wywiad, obserwacja oraz kwestionariusze przesiewowe
(Edynburska skala depresji poporodowej, Skala depresji Becka BDI-II,
PHQ-9). Wnioski z badania powinny być zanotowane w dokumentacji
medycznej wraz z ewentualnymi dalszymi zaleceniami, gdyby ryzyko
zostało stwierdzone.
W ramach programu zapobiegania depresji w Polsce na lata 20162020 powstały platformy edukacyjne udostępniające materiały dla personelu medycznego (http://www.depresja.ipin.edu.pl/). Opracowania
zawierają informacje dotyczące rozpoznania objawów depresji, jak również sposobów dalszego postępowania z pacjentem (18).
Edynburska skala depresji poporodowej (ESDP)
Jest narzędziem przesiewowym, służącym do samooceny kobiety, łatwym w interpretacji. ESDP charakteryzuje się dużą czułością i specyficznością.
Wersja dla badanej
Imię i nazwisko: ..................................................................................................................
Wiek dziecka:
Data:

......................................................................................................................

......................................
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Pytania dotyczą Pani samopoczucia w ciągu ostatniego tygodnia.
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
1. Byłam zdolna do radości
i dostrzegania radosnych
stron życia
– tak często jak zazwyczaj
– trochę rzadziej niż zwykle
– zdecydowanie rzadziej niż
zwykle
– zupełnie nie byłam zdolna
do radości

2. Patrzyłam w przyszłość
z nadzieją
– tak jak zawsze
– rzadziej niż zawsze
– zdecydowanie rzadziej
niż zwykle
– nie potrafiłam patrzeć
w przyszłość z nadzieją

3. Obwiniałam się niepotrzebnie,
gdy coś mi się nie udawało
– tak, w większości przypadków
– tak, czasami obwiniałam
– rzadko
– wcale

4. Bałam się i martwiłam
bez istotnej przyczyny
– zupełnie nie
– raczej nie
– tak, czasami
– tak, bardzo często

5. Czułam się przestraszona
i wpadałam w panikę bez
większych powodów
– tak, często
– tak, czasami
– nie, raczej nie
– nie, wcale

6. Wydarzenia przerastały
i przytłaczały mnie
– tak, prawie wcale nie dawałam
sobie rady
– czasami nie radziłam sobie tak
dobrze jak zwykle
– przez większość czasu radziłam
sobie zupełnie nieźle
– radziłam sobie tak dobrze jak
zawsze

7. Czułam się tak nieszczęśliwa,
że nie mogłam spać w nocy
– tak, przez większość czasu
– tak czasami
– rzadko
– nie, wcale nie

8. Czułam się smutna
i nieszczęśliwa
– tak, przez większość czasu
– tak, dość często
– niezbyt często
– nie, wcale nie

9. Czułam się tak nieszczęśliwa,
że płakałam
– tak, przez większość czasu
– tak, dość często
– tylko sporadycznie
– nie, wcale nie

10. Zdarzało się, że myślałam
o zrobieniu sobie krzywdy
– tak, dość często
– czasami
– rzadko
– nigdy
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Wersja dla profesjonalistów (do sumowania wyniku)
1. Byłam zdolna do radości
i dostrzegania radosnych
stron życia
– tak często jak zazwyczaj
(0 punktów)
– trochę rzadziej niż zwykle
(1 punkt)
– zdecydowanie rzadziej niż
zwykle (2 punkty)
– zupełnie nie byłam zdolna
do radości (3 punkty)

2. Patrzyłam w przyszłość
z nadzieją
– tak jak zawsze (0 punktów)
– rzadziej niż zawsze (1
punkt)
– zdecydowanie rzadziej niż
zwykle (2 punkty)
– nie potrafiłam patrzeć
w przyszłość z nadzieją
(3 punkty)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie,
gdy coś mi się nie udawało*
– tak w większości przypadków
(3 punkty)
– tak, czasami (2 punkty)
– rzadko (1 punkt)
– wcale (0 punktów)

4. Bez istotnej przyczyny
odczuwałam lęk
i niepokoiłam się
– zupełnie nie (0 punktów)
– raczej nie (1 punkt)
– czasami (2 punkty)
– tak, bardzo często
(3 punkty)

5. Czułam się przestraszona
i wpadałam w panikę bez
większych powodów*
– tak, często (3 punkty)
– czasami (2 punkty)
– nie, raczej nie (1 punkt)
– nie, nigdy (0 punktów)

6. Wydarzenia przerastały
mnie*
– tak, prawie wcale nie
dawałam sobie rady
(3 punkty)
– czasami nie radziłam
sobie tak dobrze jak
zwykle (2 punkty)
– przez większość czasu
radziłam sobie dobrze
(1 punkt)
– radziłam sobie tak dobrze
jak zwykle (0 punktów)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa,
że nie mogłam spać w nocy*
– tak, przez większość czasu
(3 punkty)
– tak czasami (2 punkty)
– rzadko (1 punkt)
– nie, wcale nie (0 punktów)

8. Czułam się samotna
i nieszczęśliwa*
– tak, przez większość czasu
(3 punkty)
– tak, dość często (2 punkty)
– niezbyt często (1 punkt)
– nie, wcale nie (0 punktów)
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10. Zdarzało się, że myślałam
o zrobieniu sobie krzywdy*
– tak, dość często (3 punkty)
– czasami (2 punkty)
– bardzo rzadko (1 punkt)
– nigdy (0 punktów)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa,
że płakałam*
– tak, przez większość czasu
(3 punkty)
– tak, dość często (2 punkty)
– tylko sporadycznie (1 punkt)
– nie, wcale nie (0 punktów)

Instrukcja wypełniania
– matkę należy prosić o podkreślenie odpowiedzi najlepiej pasującej do jej samopoczucia w ciągu ostatnich 7 dni,
– należy uzyskać odpowiedzi na wszystkie 10 pytań,
– matka powinna udzielać odpowiedzi samodzielnie, nie należy dopuścić do omawiania odpowiedzi z kimś trzecim,
– matka powinna wypełnić ankietę osobiście, chyba że nie zna
języka lub ma kłopoty z czytaniem,
– skalę można stosować aż do 6-8 tygodni po urodzeniu dziecka, aby zbadać samopoczucie pacjentki.
Odpowiedzi punktuje się 0, 1, 2, 3, zgodnie z rosnącym nasileniem
objawów. Pytania oznaczone gwiazdką ocenia się w kolejności odwrotnej. Całkowitą punktację uzyskuję się sumując punkty z 10 pytań. Wynik graniczny 10 punktów może świadczyć o problemach emocjonalnych u matki. Kobiety, które uzyskają 12–13 punktów prawdopodobnie
cierpią na depresję poporodową. W takiej sytuacji jest wskazana konsultacja psychiatryczna. Twierdząca odpowiedź na ostatnie pytanie, nawet
bez punktacji powyżej 10, wymaga interwencji psychiatry (19).
Skala depresji Becka-II (Beck Depression Inventory – Second Edition;
BDI-II)
Skala jest samoopisowym narzędziem do pomiaru nasilenia depresji
u pacjentów diagnozowanych psychiatrycznie, dorosłych oraz młodzieży w wieku 13 lat lub starszej. Ma na celu ocenę istnienia i stopień nasilenia objawów depresji. Kwestionariusz jest przeznaczony do diagnozy
przesiewowej i składa się z 21 pozycji. Osoby są proszone o udzielenie
odpowiedzi na każde pytanie na podstawie dwutygodniowego okresu
poprzedzającego badanie. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około
10 minut. Więcej czasu na wypełnienie kwestionariusza potrzebują osoby w głębokiej depresji bądź z zaburzeniami obsesyjnymi. Skala BDI-II jest jednym z najbardziej znanych narzędzi do badania depresji (20).
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5.2.

POSTĘPOWANIE WOBEC KOBIET
WYKAZUJĄCYCH ZWIĘKSZONE
RYZYKO WYSTĄPIENIA DEPRESJI

Według standardu osoby sprawujące opiekę nad ciężarną i po
łożnicą oceniają ryzyko i nasilenie wystąpienia objawów depre
sji (Standard II).
Oznacza to, że do obowiązku osoby sprawującej opiekę należy ocena
ryzyka, a nie zdiagnozowanie depresji.
5.2.1. Postępowanie wobec kobiet w okresie
okołoporodowym w przypadku
podejrzenia wystąpienia depresji

•
•
•

•

należy skierować kobietę na konsultację psychologiczną
lub psychiatryczną,
należy zastosować poradnictwo niedyrektywne mające
charakter wspierający, nieoceniający,
należy udzielić informacji dotyczących miejsca placówek
zdrowia psychicznego (poradnie zdrowia psychicznego,
poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
poradnie psychologiczne, zespół leczenia środowiskowego – oddziały dzienne, szpitale psychiatryczne, oddziały
psychiatryczne przy szpitalach ogólnych, punkty interwencji kryzysowych),
należy przekazać informację o możliwych formach
wsparcia rodziny (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
asystent rodziny, rodzina wspierająca, środowiskowe
grupy wsparcia dla kobiet z depresją okołoporodową
lub dla młodych matek, materiały edukacyjne).

5.3.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH
SYTUACJI SZCZEGÓLNEJ

Nowy standard zastępuje określenie „niepowodzenie położnicze” określeniem „sytuacja szczególna”. Pod pojęciem sytuacji szczególnej należy rozumieć: rozpoznanie podczas ciąży ciężkiej choroby lub wady dziecka, poronienie, urodzenie dziecka martwego, niezdolnego do życia, chorego lub
z wadami wrodzonymi.
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Według standardu osoby sprawujące opiekę nad matką i dzie
ckiem są przygotowane do pracy z rodzicami doświadczający
mi śmierci noworodka lub narodzin dziecka chorego (Stan
dard XV, 2).
Poronienie i poród martwego dziecka dla rodziców jest często doświadczeniem traumatycznym. Większość kobiet po stracie przeżywa
smutek, żal, pojawia się u nich złość, depresja. Kobiety często sygnalizują poczucie niższej wartości, poczucie winy, bezradność oraz myśli, że
posiadają jakiś defekt, są niepełnowartościowe, skoro nie mogą urodzić
żywego dziecka (21).
Szczególnie bolesnym i złożonym doświadczeniem jest konieczność
porodu martwego dziecka silami natury. Kobiety nie zawsze akceptują dodatkowe cierpienie związane z porodem naturalnym, w sytuacji
i tak już wyjątkowo dla nich obciążającej. Są wówczas bardzo wrażliwe
na każdy gest i słowo ze strony najbliższego otoczenia. Dotyczy to również kontaktu z personelem medycznym. Ważne są wówczas nie tylko
słowa, ale również ton, gesty, postawa ciała, szacunek dla straty, współczucie. Postawa lekarza i jego stosunek do kobiety i do jej przeżyć mają
ogromny wpływ na jej sposób radzenia sobie ze stratą i dalszym procesem leczenia. Dlatego tak ważne jest, w jaki sposób lekarz komunikuje
się z pacjentką i w jaki sposób mówi o stracie dziecka (22). Niestety z badań przeprowadzonych wśród kobiet po stracie wynika, że doświadczały
one ze strony personelu medycznego braku empatii i wrażliwości, braku zrozumienia i szacunku, lekceważenia i przedmiotowego traktowania
niż wsparcia, akceptacji i szacunku. Nie udzielono im również stosownych informacji na temat ich sytuacji zdrowotnej i prawa do pochówku
oraz nie umożliwiano skorzystania z pomocy psychologicznej (23).
Standard stanowi, że kobiecie należy umożliwić pożegnanie się
ze zmarłym dzieckiem w obecności osób bliskich, jeżeli wyraża
taką potrzebę (Standard XV, 3, 5).

5.3.1.

Wsparcie kobiety po poronieniu
i narodzinach dziecka martwego

Podstawowym warunkiem wsparcia psychologicznego kobiety po stracie
jest akceptacja, empatyczne słuchanie, przestrzeń na wyrażanie emocji oraz
przeżywanie żałoby (21, 24, 25). Kobieta potrzebuje czasu, aby oswoić się
z informacją.
Według nowego standardu kobieta po stracie nie powinna
przebywać w sali wraz z w pacjentkami ciężarnymi bądź w po
łogu, dla których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego
dziecka (Standard XV, 3, 3).
Podczas przekazywania informacji na temat poronienia czy śmierci
dziecka powinno się zapewnić kobiecie czas na oswojenie się z tą informacją, przed dalszym udzieleniem jej szczegółowych wyjaśnień.
Badania pokazują, że psychologiczne reakcje związane z poronieniem
lub porodem martwego dziecka mogą być złagodzone poprzez otwarte
rozmowy z personelem medycznym i krewnymi w sprzyjających warunkach (25). Dlatego warto zapytać kobietę o jej potrzeby i oczekiwania, dając jej przestrzeń na decydowanie o sobie.
Ponadto w celu nawiązania dobrego kontaktu z kobietą:

•
•
•
•
•

należy się przedstawić i wyjaśnić swoją rolę
w opiece nad nią,
podczas kontaktu prezentować spokojną
i wzbudzającą zaufanie postawę,
szanować jej prywatność i poczucie intymności,
oraz każdorazowo pytać o zgodę na wykonanie
zabiegów i badań (Standard XV, 3, 6),
ton rozmowy nie powinien być lekceważący
i deprecjonujący (Standard XV, 3, 4).

Nie należy mówić kobiecie: „jesteś młoda, jeszcze zajdziesz w ciążę”,
„najlepiej o tym nie myśleć”, „za trzy miesiące znowu możecie próbować”, „nic się nie stało, poleciało i już”. Lekceważące pocieszanie nie
zmniejszy bólu i cierpienia kobiety, a jedynie może wywołać w kobiecie
poczucie niezrozumienia i opuszczenia (26).
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Należy pamiętać o umożliwieniu kobiecie brania udziału w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z koniecznym postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym. Warto zadbać o umożliwienie kobiecie skorzystania z pomocy psychologicznej, kontaktu z duchownym
jej wyznania oraz wsparcia osób bliskich w możliwie krótkim czasie po
stracie, oczywiście przy uwzględnieniu jej preferencji i potrzeb. Obecność osoby bliskiej znacznie obniża poziom lęku u roniącej, zmniejsza
jej poczucie osamotnienia, a wspólne przeżycie pożegnania ma znaczenie dla zacieśniania więzi między rodzicami i przeżywania żałoby. Dlatego należy stworzyć kobiecie warunki do pożegnania się ze zmarłym
dzieckiem w obecności osób bliskich.
Kobiecie należy udzielić wyczerpującej informacji na temat stanu
zdrowia; możliwości uzyskania dalszej pomocy psychologicznej,
miejscach i organizacjach udzielających wsparcia osobom w po
dobnej sytuacji, jak i przysługujących jej prawach (Standard XV,
7, 8).
5.3.2.

Wsparcie kobiety po urodzeniu chorego
dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi

Urodzenie chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi jest dla
rodziców bardzo stresującą sytuacją przeżywaną jako trauma psychologiczna. Stres wynika z lęku o życie i przyszłość dziecka. Rodzice konfrontują
wówczas swoje marzenia o zdrowym dziecku z rzeczywistością. Reakcja
emocjonalna rodziców na informację o chorobie dziecka jest podobna
do tej, którą przeżywa się po śmierci własnego dziecka (22).
Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się informator dla rodziców
chorych dzieci o uprawnieniach przysługujących im z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (https://
www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-).

Jak poinformować rodziców o diagnozie dziecka?
Rozmowa powinna odbyć się w pomieszczeniu, zapewniającym
rodzicom poczucie intymności i bezpieczeństwa, w atmosferze
zaufania, z przyzwoleniem na wyrażanie przez nich uczuć.
Ważne, by oboje rodzice byli obecni podczas rozmowy, dzięki
temu nikt nie będzie się czuł wykluczony.
Komunikaty powinny być dostosowane do poziomu intelektualnego rodziców oraz ich reakcji emocjonalnych.
W treściach przekazywanych na temat diagnozy i procesu
leczenia warto przedstawiać rodzicom różne możliwości.
Mówiąc o dziecku, należy pamiętać, by pokazywać jego mocne strony.
Rodzicom należy podać konkretne adresy, gdzie mogą uzyskać pomoc specjalistyczną potrzebną w procesie leczenia
dziecka oraz gdzie znajdą rodzicielskie grupy wsparcia.

•
•
•
•
•
•

W celu wsparcia relacji między matką a dzieckiem należy:
zapewnić matce/rodzicom możliwość kontaktu z dzieckiem,
tworząc na oddziale przyjazne ku temu warunki,
zachęcać rodziców do kangurowania,
angażować rodziców, jeśli stan dziecka na to pozwala, do czynności pielęgnacyjnych przy dziecku,
systematycznie informować o stanie zdrowia dziecka, zwracając również uwagę na jego mocne strony,
zapewnić pomoc psychologiczną,
planując wypis dziecka, zaproponować matce spędzenie nocy
w szpitalu, by mogła oswoić się z nowymi rolami, które będzie
pełniła po opuszczeniu oddziału z dzieckiem.

•
•
•
•
•
•

Zgodnie z przepisami standardu „w przypadku zdiagnozowa
nia ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczal
nej choroby, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, należy poinformować o możli
wości uzyskania dalszej pomocy w ramach opieki paliatywnej
i hospicyjnej, przy czym podmiot leczniczy na III poziomie
opieki perinatalnej zapewnia dostępność do opieki nad cho
rym noworodkiem w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej
– zgodnie ze wskazaniami medycznymi” (Standard XV, 3, 9).
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Hospicja perinatalne w Polsce zapewniają kompleksową opiekę rodzinie doświadczającej nieuleczalnej choroby dziecka, począwszy od
okresu ciąży (28). Informacje dotyczące perinatologicznej opieki hospicyjnej i podmiotów jej udzielających można uzyskać w wojewódzkich
oddziałach NFZ.
5.3.3.

Wsparcie laktacyjne kobiet
doświadczających sytuacji szczególnej

Kobieta, która traci dziecko po 16. tygodniu ciąży, może doświadczyć fizjologicznego stanu, jakim jest laktacja, ponieważ jej organizm jest gotowy do
produkcji mleka.
Standard stanowi, że kobieta w sytuacji poronienia, urodzenia
chorego lub martwego dziecka „otrzymuje opiekę laktacyjną
zgodnie z indywidualną sytuacją i zgodnie z aktualną wiedzą
na temat laktacji” (Standard XV,12).
Doświadczane cierpienie może rodzić potrzebę jak najszybszego zahamowania produkcji mleka. Jest to sytuacja szczególna, wymagająca ze
strony personelu medycznego wsparcia, jak i profesjonalnej pomocy. Aby
laktacja ustąpiła jak najszybciej, lekarze mogą sugerować hamowanie farmakologiczne. Jednocześnie naturalna metoda wygaszania laktacji może
korzystnie wpływać na proces przeżywania żałoby i chronić przed wystąpieniem silnych objawów depresji.
Postępowanie zalecane w przypadku straty ciąży lub porodu martwego
dziecka, jeśli pojawiła się laktacja:
odciąganie niewielkiej ilości mleka
do uczucia ulgi,
ciepły prysznic przed odciągnięciem mleka,
picie naparu z szałwii, mięty pieprzowej
i naparu z korzenia pietruszki,
stosowanie zimnych okładów żelowych lub
ze schłodzonej kapusty na piersi,
stosowanie leków przeciwbólowych,
w razie konieczności stosowanie leków
hamujących laktację,
wsparcie emocjonalne szanujące kulturowe
i osobiste preferencje kobiety (29).

•
•
•
•
•
•
•
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6
OPIEKA
POPORODOWA
6.1.

OPIS WIZYTY PATRONAŻOWEJ

Optymalną sytuacją, w której możliwa jest pełna ocena stanu fizycznego
i psychicznego dziecka i matki, analiza sytuacji i udzielenie adekwatnego do ich potrzeb wsparcia, jest realny kontakt położnej POZ z kobietą
w jej własnym środowisku (1). Położna podstawowej opieki zdrowotnej,
do której przekazano w dniu wypisu zgłoszenie o porodzie, powinna wykonać nie mniej niż cztery wizyty (pierwsza wizyta odbywa się nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka). Obowiązkiem szpitala, w którym urodziło się dziecko,
jest przekazanie informacji o jego urodzeniu wskazanej przez matkę położnej POZ. Nie ma potrzeby, aby takiego zgłoszenia dokonywali rodzice
dziecka. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nie może wymagać ani uzależniać realizacji wizyty
od zgłoszenia urodzenia dziecka przez rodziców w przychodni. Matka ma
prawo do skorzystania z wizyt patronażowych położnej POZ, ale nie ma
też takiego obowiązku.
Plan opieki powinien być indywidualny, dostosowany do potrzeb i oczekiwań kobiety.
Położna powinna kierować się „dobrem położnicy i jej dziecka
oraz poszanowaniem ich podmiotowości i godności osobistej”
(Standard XIV, 4, 9).
Wizyta patronażowa stwarza przestrzeń do wzajemnej interakcji
między położną a matką. Nawiązanie relacji zaufania i bezpieczeństwa
wymaga czasu, ale jest niezbędne, by zaangażować matkę oraz uzyskać
wiele potrzebnych informacji. Kilka minut poświęconych na wysłuchanie emocji i spostrzeżeń zgłaszanych przez matkę procentuje w dalszej
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części wizyty. Edukację kobiety warto zacząć od oceny wiedzy i umiejętności (prowadzonej jednak w taki sposób, aby matka nie czuła się egzaminowana). Warto zapytać, czego chciałaby się dowiedzieć. Warto dbać
o atmosferę prawdziwego zainteresowania sytuacją kobiety i jej dziecka,
aktywnie słuchać i wspierać jej kompetencje matczyne.
Zadania położnej w trakcie wizyty patronażowej:
1. Obserwacja i ocena:
– stanu zdrowia położnicy i noworodka,
– rozwoju fizycznego dziecka oraz przyrostu masy ciała,
– możliwości udzielania pomocy i wsparcia położnicy
ze strony osoby bliskiej,
– relacji w rodzinie i wydolności opiekuńczej rodziny;
interweniuje w przypadku zaobserwowania przemocy
lub innych występujących nieprawidłowości.
2. Udzielenie instruktażu:
– w zakresie czynności higienicznych u noworodka,
w tym: techniki kąpieli noworodka, pielęgnowania
skóry, pielęgnacji kikuta pępowiny i dna pępka.
3. Udzielenie 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 rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją,
– na temat opieki nad noworodkiem i jego pielęgnacji,
– na temat zdrowego stylu życia,
– na temat minimalizowania i radzenia sobie ze stresem.

– 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.
6. Realizacja:
– świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych samodzielnie
lub na zlecenie lekarskie,
– działań pielęgnacyjno-opiekuńczych wynikających
z planu opieki,
– zdejmowanie szwów z krocza i brzucha w zakresie swoich kompetencji, jeżeli zachodzi tapotrzeba.
Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych u matki i dziecka, których rozwiązanie wykracza poza zakres kompetencji położnej, położnica powinna zostać poinformowana o potrzebie interwencji lekarskiej.
Edukacja zdrowotna w trakcie wizyty patronażowej powinna być dostosowana do potrzeb kobiety i uwzględniać jej sytuację zdrowotną (np.
przeciwwskazania do karmienia dziecka mlekiem kobiecym).Warto korzystać z metod dialogu motywującego, wspierającego prozdrowotne zachowania kobiety. Przydatna może okazać się karta edukacji zdrowotnej.

4. Zachęcanie/motywowanie:
– do prowadzenia gimnastyki oraz udziela instruktażu
odnośnie do kinezyterapii w połogu,
– do karmienia naturalnego.
5. Informowanie:
– o obowiązku zgłaszania się z dzieckiem na szczepienia
ochronne i badania profilaktyczne,
– na temat problemów okresu noworodkowego
i okresu połogu, sposobów zapobiegania im oraz
zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia,
– o potrzebie odbycia wizyty u lekarza położnika w 8.
tygodniu od urodzenia dziecka,
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Tabela 8.

Przykładowa karta edukacji zdrowotnej.

Tematy

Data

Higiena i tryb życia w połogu

Uwagi:

Kobieta ma prawo do wsparcia w zakresie karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego realizowanego przez położną POZ również po
zakończeniu wizyt patronażowych, oraz po ukończeniu przez dziecko
8. tygodnia życia. Celem jest zapewnienie opieki laktacyjnej matce przez
cały okres karmienia piersią.
Piśmiennictwo
1.
Baranowska B. Po co kobietom i położnym patronaż? W: Kubicka-Kraszyńska
U, redaktor. Położna środowiskowo-rodzinna - profesjonalna opieka nad kobietą
po porodzie. Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku; 2010. s. 3–4.
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