
PIERWSZY ROK wcześniaki

Powtórne
narodziny
Kiedy twoje maleńkie dziecko leży 
w inkubatorze i nie możesz go nawet
dotknąć, trudno uwierzyć, że jesteś jego
mamą. Ta pewność jednak się narodzi 
– mówi Ania, mama dwuletniego dziś
Tomka, który urodził się w 33. tygodniu ciąży.

Wysłuchała JOANNA SZULC
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Wielkim osiągnięciem medycyny jest to, że dzieci urodzone przedwcześnie mają dziś szansę nie tylko
przeżyć, ale także żyć zdrowo. Wcześniaków rodzi się więcej niż w ubiegłych dekadach, a ich leczenie 
daje coraz lepsze efekty. Nie zmienia się jedno – lęk rodziców. 
W tych najtrudniejszych pierwszych tygodniach rodzice potrzebują wsparcia. Rozpoczynamy cykl
tekstów, w którym będziemy przedstawiać historie wcześniaków, tłumaczyć, z czym muszą się zmagać
takie dzieci, ich bliscy i personel medyczny. 

O
15.10 by łam jesz cze w cią ży i mia łam 
ro bio ne USG prze pły wo we. Le karz 
od pa ru dni pil niej mo ni to ro wał zdro wie
dziec ka; nie po ko i ły go zbyt ni skie 

przy ro sty je go ma sy. Spraw dzał, co się dzie je.
Właś nie wte dy tęt no Tom ka za czę ło za ni kać. 

De cy zja za pa dła bły ska wicz nie. Około 15.20, bodaj 
po 10 mi nu tach od alar mu, wy ję to syn ka z mo je go 
brzu cha. Nikt nie jest przy go to wa ny na ta kie tem po. 
I na na ro dzi ny dziec ka dwa mie sią ce przed ter mi nem.

PRZEZ SZY BĘ
Pod czas ce sar skie go cię cia by łam przy tom na. Po ka za no mi
dziec ko, usły sza łam: „To jest pani syn”. Mi gnął mi 
przed ocza mi w dro dze do in ku ba to ra. 

Nie mog łam go przy wi tać. 
Przez pier wsze dwa ty god nie tyl ko pa trzy łam na nie go

przez szyb kę. By łam przy nim ty le, ile mog łam. Uda ło mi się
przez ca łe 10 dni być w szpi ta lu non stop. Po tem wy pi sa no
mnie i od tąd ży łam w ciąg łej pod ró ży. Dom, szpi tal, dom... 
W do mu od cią ga łam po karm i wioz łam do szpi ta la. Po wrót,
lak ta tor, znów sa mo chód i do szpi ta la. I chwi le spę dza ne 
ze star szą, dzie się cio let nią cór ką. By ła prze stra szo na, trud no

jej by ło po jąć, dla cze go brat uro dził się za wcześ nie, dla cze go
jest w szpi ta lu. I uwie rzyć, że w ogó le tam jest.

PIER WSZY DO TYK
Ni gdy nie za pom nę chwi li, gdy poz wo lo no mi pier wszy raz do -
tknąć rą czki Tom ka. To by ło dwa ty god nie po je go na ro dzi nach.
Ko lej ne dwa ty god nie cze ka łam, by móc go przy tu lić. Był tak
ma leń ki… Ale na tej je go ma lut kiej bu zi zo ba czy łam bło go stan.
W koń cu mog łam go przy tu lić, po ło żyć so bie na pier si. Kan gu-
 ro wa nie – tak to się na zy wa. Te ra pia obo pól na – dla dziec ka 
i dla ro dzi ców. 

Przy Tom ku by liś my na zmia nę, ja i mąż. Upro si liś my też 
per so nel, by choć na se kun dę mog ła wejść do nie go sio stra. Zo -
ba czy ła go i uspo ko i ła się. Nie prze stra szył jej wi dok szpi tal nej
apa ra tu ry ani to, że bra ci szek jest ta ki ma lut ki. 

WY MA RZO NE KAR MIE NIE
W pią tym ty god niu po by tu w szpi ta lu po pro si łam pie lę gniar ki 
o moż li wość wy ką pa nia Tom ka. Już mógł być ką pa ny, chcia łam
przy tym być, móc coś zro bić. To by ło dla mnie wiel kie prze ży-
cie. Po ką pie li trzy ma łam go w ra mio nach i po my śla łam, 
że spróbu ję przy sta wić go do pier si. Pie lę gniar ki by ły wspie-
 rają ce i po moc ne, ale wi dzia łam w ich spoj rze niu ostrze że nie: 
„Nie rób so bie na dziei”. 

A To mek za czął ssać! 
Mu sia łam uzbro ić się w cier pli wość. U wcześ nia ka na u ka 

ssa nia pier si to ca ły pro ces. Sy nek szyb ko się mę czył, za sy piał. 
Trze ba go by ło do kar miać. Jed nak z każ dym dniem by ło le piej.
Przy sta wia łam go do pier si tak czę sto, jak się da ło i ko lej ne 
kar mie nia trwa ły co raz dłu żej.

PO WRÓT DO DO MU
Wró ci liś my z Tom kiem do do mu na dwa ty god nie przed pla no -
wa nym ter mi nem je go po ro du. Gdy by cią ża prze bie ga ła pra-
 wi dło wo, był by jesz cze scho wa ny w mo im brzu chu, bez piecz ny,
spo koj ny. Ale on miał już za so bą ty god nie po by tu w szpi ta lu, 
ty god nie do świad czeń. Był wciąż prze stra szo ny, by le sze lest 
po wo do wał u nie go lęk. Ale wy star czy ło go przy tu lić, poz wo lić
mu przy lgnąć do mnie ca łym cia łem, aby się uspo ko ił. 

CIĄG ŁE CZU WA NIE
Po wrót do do mu był dla mnie wy ba wie niem. Na resz cie mog -
łam syn ka tu lić, kar mić, mieć bli sko. Ale ozna czał tak że stres.
Jak wię kszość ro dzi ców wcześ nia ków, ku pi liś my mo ni tor od -
de chu. To świet ny sprzęt, ale wy jąt ko wo czu ły i pa rę pierw -

W ciąży czułam się dobrze,

pracowałam. Potem zastanawiałam się,

jaki błąd popełniłam, że poja-

wiły się problemy. Bo niezależnie od tego,

czy takie myśli są uzasadnione, czy nie,

poczucie winy się pojawia.

Dwuletni Tomek

jest okazem

zdrowia. 

Nadal uwielbia

przytulać się 

do mamy.
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Reklama

szych alar mów przy pra wi ło nas nie mal o za wał ser ca. Po tem
się przy zwy cza i liś my.

Roz po czął się też ko ro wód wi zyt u spe cja li stów: oku li sty, ne u ro -
lo ga, la ryn go lo ga, a po tem ko lej nych kon tro li. Wcześ niak mu si być
przez pier wszy okres ży cia pod szcze gól ną opie ką. Bar dzo waż ne,
by pil no wać ter mi nów kon sul ta cji i ko lej nych ba dań, po nie waż
leka rze ma ją ogra ni czo ny czas na re ak cję.

RO DZIN NE GNIA ZDO
To mek uro dził się w czer wcu. W lu tym po raz pier wszy po czu -
liś my się spo koj niej si. Prze sta liś my fun kcjo no wać jak pa trol 
in ter wen cyj ny, a za czę liś my czuć się jak ro dzi ce.

Te raz ma dwa la ta, jest cud nym, zdro wym chłop cem. 
Z tam tych pier wszych mie się cy zo sta ło mu jed no – uwiel bia się
przy tu lać. Cza sem za kra da się do na sze go łóż ka, a my poz wa la -
my mu spać z na mi. Ta bli skość jest bar dzo waż na, po trzeb na.
Nam wszyst kim.     

�Jeśli w szpitalu słyszysz, że stan dziecka jest stabilny i że od wczoraj nic

się nie zmieniło – ciesz się. Lekarze mówią innym językiem, ale to oznacza,

że jest dobrze.

�Pytaj personel medyczny o wszystko, proponuj, proś, by pozwolono ci

być tak blisko dziecka, jak tylko będzie to dla niego bezpieczne. 

�Nie zrażaj się, gdy pielęgniarki czy lekarze traktują twój zapał 

(np. dotyczący karmienia piersią) bez entuzjazmu. Próbuj, najwyżej się 

nie uda. Przecież może się także udać!

Z mojego doświadczenia:

Dopiero pół roku 

po powrocie ze

szpitala Ania 

i Krzysztof 

poczuli się

spokojni 

o Tomka.

N
o wo rod ki, szcze -
gól nie te skraj nie
nie doj rza łe, czu ją
do słow nie ca łym

so bą. Moż na po wie dzieć – bez
żadnej przesady – że wcześ nia -
ki czu ją po wie trzem, któ re ota -
cza ich cia ło. Zmia na wil got no -
ści po wie trza, lek ki prze ciąg
sta ją się sil nie od czu wa nym
bodź cem. Oso by, któ re pra -
cu ją z dzieć mi uro dzo ny mi
przed wcześ nie, wie dzą, że czu -
ją one na wet in ten cje oso by,
któ ra do nich pod cho dzi. 

Na po cząt ku ży cia dziec ko
od bie ra i po jmu je świat przez
zmysł czu cia. Nie zwy kle uwraż -
li wio ny. Każ dy ro dzaj do ty ku
– czu cie pod ło ża, do tyk rąk
pie lę gniar ki, czu cie ma my lub

wcześniak?
U dzieci urodzonych przedwcześnie cały organizm 
i wszystkie jego układy są niedojrzałe. Dotyczy to też
czucia. Nie tylko zmysłu dotyku, ale także czucia
własnego ciała.

ta ty w cza sie kan gu ro wa nia,
ból od czu wa ny przy za bie gach
– to wszyst ko „bu du je” dziec -
ko, skła da się na je go do świad -
cze nia, wie dzę o świe cie, oto -
cze niu, sobie samym. 

Od ja ko ści do ty ku za le ży
w du żej mie rze kształ to wa nie
się cech dziec ka (za cho wa nia,
wzor ców po sta wy i ru chu, na-
pięcia mięśniowego, ryt mu snu
i czu wa nia), ale tak że je go pa-
 ra me try kli nicz ne (me cha ni ka
i wy dol ność od de cho wa, czę -
stość pra cy ser ca, dy na mi ka
ukła du krą że nia, go to wość do
ssa nia pier si). Od te go, co i jak
czu je wcześ niak, za le ży więc
to, jak dłu go po trwa je go le -
cze nie i jak bę dzie wy glą da ła
je go przy szłość. (pz)

Co czuje 

Na oddziale neonatologicznym nie jesteśmy w stanie odtworzyć warunków,
jakie panują w łonie mamy. Próbujemy jednak stworzyć jak najlepsze warunki 
dla dojrzewania organizmu dziecka urodzonego przedwcześnie. Dbamy o to, 
by otoczenie było dla wcześniaka bezpieczne i przyjazne, z najmniejszym możliwym
poziomem stresu, hałasu, bólu, lęku… 
Dla małego pacjenta jego rodzice nie są większym zagrożeniem niż środowisko
szpitalne. Dlatego staramy się, by regułą było przyzwolenie na „totalną” obecność
rodziców na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Nie ma wątpliwości, 
że dobry dotyk leczy, a najpewniej leczy obecność i bliskość rodziców. Leczy ich głos,
dotyk, zapach, aura, którą dzieci wyczuwają na odległość. 
Obecność rodziców pomaga też personelowi. Kiedy mamy możliwość opieki 
nad dzieckiem w ich obecności, czujemy się pewniejsi, stajemy się uczestnikiem
magicznego zjawiska ponownych narodzin. Tak nazywamy fascynujący proces
odzyskiwania wiary w cud narodzin swego wymarzonego dziecka, pewności, 
a przynajmniej nadziei, że będzie żyło, że będzie zdrowe.

Nie we wszystkich szpitalach jest tak samo – zmiany w sposobie opieki  nad wcześ-
niakami to proces. Tam, gdzie ta opieka stoi na wysokim poziomie, staramy się o to,
by rodzice jak najwcześniej byli przy swoim dziecku i mogli mieć z nim bezpośredni
kontakt (niezależnie od wieku, w jakim dziecko się urodziło). 
Na początku to dotyk – ręce rodziców w inkubatorze. Kiedy tylko staje się to
klinicznie bezpieczne, umożliwiamy przebywanie dzieci na rękach, na piersiach
rodziców – nawet wtedy, gdy dziecko podłączone jest do skomplikowanej aparatury
ratującej życie. Rodzice, w miarę swoich możliwości, mogą uczestniczyć w większości
procedur medycznych, np. pobieraniu próbek krwi. Prosimy, by brali udział w kąpieli,
przewijaniu, asystowali w karmieniu sondą, próbowali karmienia piersią, a jeśli to
niemożliwe – butelką i smoczkiem. Uczymy specyficznych technik opieki i pielęgnacji,
które wspierają rozwój dziecka. 
To wszystko pozwala ograniczać do minimum konieczność terapii po wyjściu małego
pacjenta do domu. Rodzicom łatwiej dzięki temu uwierzyć we własne możliwości.
Dzieci zyskują poczucie miłości, bezpieczeństwa i najlepszej na świecie opieki.

KOMENTARZ EKSPERTA 

Bliskość rodziców pomaga leczyć dzieci urodzone za wcześnie

W szpitalu staramy się, by świat poza brzuchem mamy był dla dziecka jak najbardziej przyjazny 
– tłumaczy Paweł Zawitkowski, fizjoterapeuta pracujący z wcześniakami w Klinice Neonatologii 
i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
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