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5. Wczefniak

Gdy qrodzisig
przeo cTasem
0 tym, jak opiekowa( sig wczefniakiem, by zapewni(
mu najfepszy rotwfi; rozmawiamy z pani4 Magdalen4
Sadeckq-Makaruk, zaloiycielk4 Fundacji WczeSniak.

amy dzieci urodzonych przed czasem czgsto czujE sig
zagubione. widzq swoje maleristwa w inkubatorze,
podl4czone do skomplikowanych aparatut...

, U I - Rzeczywi5cie, w takiej sytuacji kobieta mo2e by( prze-
ra2ona. Ale powinna pamigta(, 2e jej rola jest bardzo wa2na. Je5li
tylko stan malucha jest stabilny, dobrze, by go kangg'owata, czyli
przytulata do swojego ciafa i nosila w odpowiedni spos6b. W wigk-
szoSci szpitali wolno wyj4i malca z inkubatora. Kangurowane wcze-
(niaki, glaskane i delikatnie masowane przez mamg, lepiej sig rozwi-
jajq, szybciej dochodza do pelni zdrowia. Wa2ne jest, by od poczgtku
by( w bliskim kontakcie z dzieckiem, bo w ten spos6b buduje sig
z nim silng wigZ emocjonalnq.
Nie kaidy rodzic wie, ie tozwrij wczeiniaka jest zwykle niehar-
monijny - rano maluch czuje sig dobrze, wieczorem nagle jego
stan sig pogarsza. za parg godzin zn6w jest lepiej.
- Na oddzialach brakuje wsparcia psychologicznego, kogoS, kto wy-
jaSnialby rodzicom, co dzieje sie z ich dzieckiem. Lekarze nie zawsze
maj4 czas, by ttumaczy( i wyja5nia(, co dzieje sig z maleristwem.

Po USG okazato sig, 2e przew6d
Botalla zamknqt sig sam (i jak
tu nie wierzyi w cuda!)
i operacji nie bgdzie. Gdy
mogli(my wreszcie zabra(
nasze dziecka do domu,
byliSmy najszczgSliwszymi
rodzicami na 5wiecie. Nie
baliSmy sig tysigcy wizyt

u lekarzy. Wiedzieli5my, 2e
bgdzie dobrze. Retinopatia,
czyli uszkodzenia siatkowki
oka, cofngia sig, stuch byl
w porzEdku, USG gl6wki te2.
Patrycja jest zdrowym,
pogodnym dzieckiem. Jedyne
co musi, to dogoni( r6wieini-
k6w. Swietnie jej to idzie!

ROBERI ANTOSZTWSKI
32. tydz., 1910 9,
uf. 3.0i.2003 r.
Mama Roberta:

fi4ia byla planowana
lr-i chciana. Ale ju2 od 7.-8.
tygodnia pojawity si9 kompli-
kacje. Miatam czgste, silne
krwawienia. Kiedy w czwartym
miesiEcu ustaly, zaczgly sig
b6le brzucha, skurcze. I tak byio

NtE JESTES sAMA, POZNAJ L05Y TNNYCH WCZESNnKOW
PAIRYC'A BATDA
27. Iydt", 45A g,
ur .  5 .12.2006 r .
Mama Patrycji:
A /l oja c6rka przyszta na
I V l(wiat w 27. tygodniu
ci42y. Nic nie zapowiadalo, 2e
mogg urodzi( tak wcze5nie. Jak
sig okazato, miatam hipotrofig
ptodu, czyli za mato w6d
plodowych i to byt pow6d
wcze5niejszego porodu. Mala
musiala walczy( o 2ycie. Miata
liczne bezdechy wczeSniacze,
niedokrwistoS( Irty razy
przetaczano jej krew. Lekarze
nie dawali 2adnych szans na
prze2ycie. M6wili mi, 2e mo2e
nie widzie(, nie slyszet, mogg
wyst4pii wylewy. Gdy Patrycja
miala dwa tygodnie, lekarze

Dowiedzieli nam, 2e musi
przejSt operacjg zamknigcia
przewodu tgtniczego Botalla,
bo sam przy takiej matej wadze
urodzeniowej sig nie zamknie.
Zostaia przewieziona do
drugiego szpitala, w ktdrym
miala rozpoczE( sig operacja.
Przez caty czas wierzyliSmy,
2e wszystko bgdzie w porz4d-
ku. Godzing przed rozpoczg-
ciem operacji zadzwonila do
nas pani kardiolog i powiedzia-
la, 2e operacji nie bgdzie, bo
mala dostala infekcji jelit. Musi
zostai na obserwacji. Na drugi
dzieri pojechali6my do niej, po
rozmowie z lekarzami dowie-
dzieli3my si9, 2e infekcja mija
i oo USG serduszka znowu
przyszykujE jE do operacji.

O

0

-
!

o



I
I

i

r**'
I

r-

ju2 do samego koica. po
porodzie widziatam synka
tylko przez chwilg. Tego
cudownego widoku nie
zapomng do korica 2ycia.
Zabrano go na oddzial
wczeSniak6w. poczptkowo nre
mialam 2adnych informacji,
jak sig czuje. Jednak wierzy-
lam, wrgcz bylam pewna,
ze m6j syn jest zdrowy. Tak
bardzo jui wtedy go kocha-
lam. Szczg(liwie okazato siq,
Ze nasz synekjest zupetnie
zdrowy. Samodzielnie
oddycha. Co prawda pojawily
sig wylewy, jednak szybko
siq wchlongty. Robert byf
w szpitalu przeztzy tygodnie.

Dwa le2al w inkubatorze ze
wzglgdu na nisk4 masg ciafa,
kt6ra spadta w pierwszych
dniach po urodzeniu.
Poczgtkowo byl karmiony
do2ylnie. Nie umial jeszcze
ssa(. Jednak szybko si9
nauczyl i jadl jui sam. Ja ze
szpitala wysztam po dwdch
dniach. Jednak przez caly
czas, kiedy synek tam
pozostawal, przyjeidialigmy
na ka2de karmienie. Co trzy
godziny. Od rana do wieczora.
Chciatam z nim by(, nakarmi(
go, przewingi. To byto dla
mnie bardzo wa2ne. Wierzg,
ze moja obecnoS( pomogta
mu szybciej dojSd do zdrowia.

PNIYCZYT{Y
POROT6W
PRITDWCIISTIYCH
roH$DIYlilHVftil:

1. Czynniki
socjalne:
e niski statu:f

spoleczno-ekono-
miczny,

e mtody wiek matki
(niedojrzaly uklad
emocjonalny,
hormonalny,
prawie zawsze
ci42a nieplano-
wana), r

r niska masa ciala
matki (niedo2y-
wienie),

r palenie papiero-
s6w

r cia2e niechciane,
nieplanowane,
z przypadkowymi
partnerami (to
coraz czgfciej
sygnalizdwana
przyczyna
porod6w
przedwczesnych)

2. Przedwczesne
skurcze porodowe:
e przeciEZenie

tizyczne (zbyt duiy
wysitek)

r stres (nagty lub
dlugotrwaty)

r choroby infekcyjne
matki przebiegaj4-
ce z wysokg
gorpczk6,

r zaka2enia
wewnotrz-
maciczne,

r wady rozwojowe
narzEd6w
plciowych oraz
migSniaki macicy,

. ciAZa mnoga,
r wady ptodu.
3. Choroby matki:
o choroby serca,

zaburzenia
krE2enia, cukrzyca,
choroby tarczycy,
zaburzenia
hormonalne,
gruZlica, toksopla-
zmoza, choroby
weneryczne,
zapalenia nerek.

4. Niewydolnoii
szyjki macicy:
r liczne poronienia

i inne przyczyny
uszkodzenia
szyjki macicy,

c wady szyjki
macicy.
5. Przedwczesne
odej6cie w6d
plodowych:
r spowodowane

skurczami macicy
z powodu stresu,
urazu, infekcji
i uszkodzenia
pgcherza
pfodowego.

6. Krwawienia
w cigiy:
r np. przy lo2ysku

przoduj4cym.
7. Wady i niewy-
dolnoS( loiyska:
r przedwczesne
odklejenie lo2yska.
8. Czynnik mgski:
o porody przed

terminem czgiciej
dotycz4 chlopc6w
ni2 dziewczynek.

Ale i tak sytuacja wczeiniakowych mam iest duio lepsza nii
jeszcze kilka lat temu.
- Gdy 7 lat temu urodzitam syna, w inlernecie nie bylo 2adnych
fachowych informacji na temat wcze5niactwa. Brakowalo ubra_
nek dla tak mafych dzieci, ubieralismy synka w ubranka dla ialek
Baby Born, a male pieluszki przysylala mi koleZanka ze Stan6w.
Czy mama wczeiniaka ma szansg, by karmi( dziecko pier_
siq? Odruch ssania pojawia sig dopiero w 32. tygodniu.
- Mleko matki zawsze jest najlepsze dla dziecka, dla wcze5niaka
r6wnie2. Chcialam, by syn dostawal mdj pokarm. To byla cig2ka
praca, 5ci4galam mleko laktatorem co dwie godziny. Z czasem
syn nauczyl sie ssa( i karmifam go piersi4 przez kolejny rok.
Wreszcie przychodzi dzieti, gdy wczejniak moie opufcit

_^o_l:j:.} !tin:'t':::,eca sytuacja, bo mama czule sie
pozostawiona sama sobie.
- Ka2da mama wcze5niaka dostaje informacje, do jakiego leka_
rza powinna sig zglosi(. Trzeba sprawdzi( oczy,sfuin, odwieOzie
neurologa, rehabil itanta, kardiologa, ortopedg. Wa2ne, by teqo
nie zaniedba(, nawet je5li mamie wydaje sig, 2e z jej dzieckieh
wszystko jest w porzpdku.
Uwaia sig, ie wiek korygowan| (r6inica rnigdzy datq uro_
dzenia a terminem, kiedy maluch mial sig urodzi() liczy sie
do trzech lat - potem r6inice pomigdzy wczeSnia{ami
a dzie(mi urodzonymi o czasie powinny sig wyr6wna(.
-Zwykle tak jest. Ale tzeba sobie zdawadsprawg,2e przedwcze_
sny pordd ma wplyw tak2e na dalszy rozw6j malucha. Joachim
do 3. roku 2ycia rozwijat sig iwietnie. potem okazalo sig, 2e ma
nadwra2liwo5i dotykowE, dlwigkowq. Bat sig tlumu, wej5cia do
kina czy na du2q salg. Do dzis bierze udzial w terapii integracji
sensorycznej. Podjglam decyzjg,2e do pierwszej klasy p6jdzie,
gdy bgdzie mial 8 lat, mimo te jest bardzo inteligentnym dziec_
kiem. Musieli6my du2o pracowa( nad rozwojem grafomotoryki,
bo rpczka byfa mafo sprawna, je5li chodzi o rysowanie i pisanie.
Stosowali5my metodg mafych kroczk6w.
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Dlaczego . !Uspteszy stg na swtati
l{ajog6lniej przyctyny wceJniactwa moina podrieli( na te,
kt6re sgraleine orar te, kt6re sq niezaleine od stylu iycia
nlrVldej mamy. 6l6wne cynniki, na kt6re mamywplyw,
u [t919 pnycryniaig sig do prredwcresnych poroiOw, tb
urig-iliwoid praty, stresy, nadmierny wysileir fizyczny, wiek
poniiej 17lat lub powyiej 35 roku iycia, naduiywanie
uiywe!, tnaczna nadwaga kobiety w ciqiy, nieidpowiednie
odiywianie, czy nawet nienaleiyta higiena osobirta. Druga
grupa trynnik6w, na kt6rq nie mamy wplywu, to rakaieiia,
wady budowy narz4driw rodnych, choroby prrebyte prrez
przysrlg mamg i inne.

I

poradnik dla tych, ktdrzy zostali rodzicami
I o kilka tygodni wczeSniej, ni2 sig spodzie-
wali. Polskie wydanie ksiEzki zostalo Drzetlu-
maczone z inicjatywy Fundacji Wcze5niak
i uzyskato bardzo dobrg oceng prof. Ewy Hel-
wich, znanej i cenionej pediatry neonatolog
z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Infor-
macje przekazane w prostej, zrozumialej for-
mie pomoga rodzicom rozwipzai wigkszoSi
codziennych problem6w zwi4zanych z opie-
kp nad maluchem. cena:62 zl

Vtlczeiniak
Herwsae 6lat iycia

ROZMAWIAMi MAGOAI.ENA REWUCKA
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