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Dziecko

wysokiego
PVzyka
Polska medycyna skutecznie ratuje copaz mlodsze
wczesniaki, Niestety, zar6wno dzieci, jak i ich rodzice
s4 p6Zniej pozostawiani sami sobie,

szacunk6w l\rndacji Wcze6niak

wynika,

2e

w pierwszym roku

2ycia przedwczeSnie urodzone

dziecko odbywa okolo 25wizyl

u specjalist6w. W wiqkszoSci
prywatnych, co, w przypadku cen warszawskich, daje okolo 4 fys. zl. Trzeba leh
zainwestowa6 w monitor oddechu, kt5ry
kosztuje ok. 45o zl, laktator, kt6rego cena
waha siq od 2oo do nawet 7oo zl,wagg,
a wprzypadku powainych zaburzefi - takZe
w kondensator tlenu. U dzieci obci4ionych
neurolo$cznie niezbqdna jest rehabilitacja,
kt6ra kosztuje nawet L2O zl za 3O min.

Liczby s4 bezlitosne

-

leczenie w miarq

zdrowego wczedniaka w pierwszym roku
kosztuje rodzic6w ok. lo tys. zt, chorego
- nawet kilkadziesi4t, szczeg6lnie kiedy
wymaga codzierutej rehabilitacji. Narodowy
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JAK ZAOPTEKOWAC Slg WGZESNTAK|EMP

F\:ndusz Zdrowia jej nie zapewni. - Gdyby
nie fakt,2e wozitam go naprywatne zajgcia,
a w domu sama masowatam, qmek pewnie
dziS tylko by le hal ipaftzyl w suflt - uwaza

Spr6bqijak nqiwigcej dowiedzie6 sig od lekarzy, jeszcze bqd4c
w szpitalu. Pediatra z przychodni zwykle zbyt malo wie o postepowaniu
z dziecmi urodzonymi przedwczeSnie, a na pewno mniej ni2 neonatolog.
Wiedza zdobyta przy szpitalnym l,62ku dziecka to kapital na przyszl,oS6.

Marta Spyrczak-Fadecka, mama tr6jki
przedwczeSnie ruodzonych dzieci, autorka
bloga Matkakofeina.pl.

ZNAJDZ DOBREGO 1{EUROIOGA. Zwykle on st4je sie dla wczesniaka lekanzem
pierwszego kontaktu. I to on n4jszybciej wychwyci ewentualne nieprawidlowoSci w rozwoju.

Z internautami na bieZ4co dzieli
siq swymi poruszaj4cymi historiami.
Chodby o komplikacjach pooperacfnych
piqcioletniej Marianny kt6ra zmaga siq

SZUKAJ MATYCH PRYWATI{YGH PRZYCHODNT. Wiete z nich ma podpisany
kontrakt z NFZ, a kolejki do specjalisty czy na rehabilitacjg sq tam zazwyczai
mniejsze ni2 w du2y ch ZOZ.

z atopowyrn zapaleniem sk6ry i astm4, przy
tym ma 6O-proc. niewydolno6d oddechow4, ale jako jedyna z rodzefistwa nie ma

JESTI REJESTRATORKA W PRZYCHODNI PROPONUJE ODTEGTY TERMIT{ WIZYTY,
MOW ZE To wczESNtAK I w JAKTEJ URoDzlt stE Kol{DycJt. Dzieci urodzone

orzeczonej niepetnosprawnoSci.,,Dziecko
zaintubowane. P62niej dostaje krwotoku.
Buzi4, noskiem. Nikomu nie hyczqtakiego

kt6re nie zapisr{4 na caly rok

widoku'l

si4c. Wtedy okres czekania na pomoc specjalisty sig skn6ci.

przedwczeSnie miew4i4 czasem fory.

NA REHABILITACJE t{lE ZAWSZE TRZEBA CZEKAG TYGODNtAMt..Sq przychodnie,
z g6ry, ale w konkretny dzieh na nqibli2szy mie-

Inny wpis:.napad drgawek po znieczuleniu u lz-letniej Zaz| ,,Trzymam j4 ja,
prawie na niej leiq, a za rqce i nogi trzymai4
trzy dobrze zbudowane pielQgniarki. pomimo tego wyrywa sobie wenflony, uderza
gtow4 w Scianq, krzyczy. W polowie ja
zaczynam ptaka6, bo widzq swoj4 c6reczkq,
kt6ra wyje jak zaszczfie zwiev4tko,,.
Zuziaprzyszla na Swiat w 6smym miesi4cu, jako sze6ciotygodniowe niemowlq
przeszla sepsq. Od dziecka choruje na atopowe zapalenie sk6ry i astmq oskrzelow4,
w wieku piqciu lat zdiagnozowano u niej
martwicq koSci pigtowej, a lt. - jatow4

RYZYKO

NOWORODKT URODZOi|E PRZED 56. IycODNtEM C4Zy MAJ4 50 RAZY WTEKSZE
RYzYKo zcoNu NtZ DoiloszONE (urodzone po 38. iygoont u-ci42y),A URdDzoNE
PRZED 28. tygodniem ci42y s4 a2200 razy bardziej nara2one na Smiero ni2 ich

donoszeni r6wie$nicy. Zgodnie ze szwedzkimi badaniami z lat 2004-0b pierwszy
rok prze2ywa 70 proc. dzieci urodzonych od 22. do 26. tygodni a ci42y. Szansa
na przezycie wsr6d wczesniak6w urodzonych w 22. tygodniu wynosi g,g proc.,
w 23. - 53 proc., w 24. - 67 proc., w 25. - l2proc., a w 26. - Bb proc. WczeSniactwo wi42e sie z szeregiem powikhn, takich jak niedobory masy cialia, wzrostu,
niedorozw6j pluc, przedfu 2 ona 26+taczkanoworodk6w na skutek niedorozwoju
mechanizm6w enzymatycznych watroby, retinopatia wczesniak6w, zaburzenia
neurologiczne i rozwojowe, niewydolno56 mechanizmOw termoregulacyjnych
(stAd konieczno56 przebywania w inkubatorze).

martwicq ko6ci udowej. Ma zaburzenia

przetwarzania sensorycznego i podejrzenie
zespolu Aspergera. Pelny opis jej chor6b
brzmi jak z horroru.

|est jeszcze Kazik, kt6ry niedawno
skonczyl rok. Urodzit siq z wad4 serca
i zespolem zabtrzeft oddychania. |est

pod opiek4 laryngologa i okulisty, ma tei
wzmoione napiqcie miqSniowe i niedowtad
jednej czqSci ciata.

sUlrnCl I POW|KTAf

datkowych kilkuset zlotych. Pensja ojca

i neonatologicznych dystrybuuj4

rodziny, iandarma wojskowego, i dodatek
opiekufi czy na dwoje niepelnosprawnych
dzieci - po 156 zl na kaide - wystarcza na
rachunki, jedzenie i podstawowe wydatki.
A Marta, zawodowy holnieru, na urlopie

platny,,Niezbqdnik rodzica wczeSniaka'l
Wiedz4, 2e dla wielu matek to prawdziwy'
ratunek, z
Ale przyd

wychowawczym opiekuje siq dziedmi,
anocaminablogu zdaje sprawq

PROBLEM PIERWSZY: BRAK PlEl{IEDZY

Marta Spyrczak- Fadecka pr4zwyczaila siq,
ie regularnie nocuje w szpitalach. Ostatnio
z Mani4, podczas operacjiprzelyku, kt6ry
byl zwq2ony do 3 mm. A jeSli nie zostaj4

na oddziale, przyjeL,d?aj4 na badania
i kontrole. Z mqiem Pawlem prowadz4 trzy
kalendarze - dwa osobiste i jeden wsp6lny,
domowy, w kt6ryrm zapisuj4 wszystkie wizyty i badania. - Nasze iycie przypomina

tornado

-

przyznaie. Gdyby nie pomoc

Fundacji WczeSniak - Rodzice Rodzcom,
nie sta6 by jej bylo na rehabilitacjgZttzi
i Kuika, za kt6r4ptaci 46O0 zl miesiqcznie.
Przydatyby sigjeszcze masa2e, ale budiet
domowy Fadeckichnie udZwignie ju2 do-

34

z

postqp6w

leczenia,
PROBTEM DRUGI: BRAK DOSTEPU DO
WIEDZY

samemu s
specjalist6q nie tylko tych refundowanych,
OczywiScie, ni

Sniactwoniemusi
zaleiy odtego, w

j

I

I

I

i

I

siq dziecko. Samo wczeSniactwo nie jest,

dotlenienial

lat temu Magdalena i Tomasz Makarukowie sami doswiadczyli, ile kosztuje
13

leczenie takiego dziecka. Zeby pomaga6
innym, zalo?yli tr\rndacjq Wcze6niak Rodzice-Rodzicom. Ale byl tei inny cel ich
dzialalnoSci: dostqp do wiedzy na temat
funkcjonowania wcze6niak6w. Kiedy w 29.
tygodniu ci4iy przyszedl na Swiat Joachim,
informacje o opiece nad dzieckiem urodzonym przedwcze6nie moina byLo znab2e
gt6wnie w amerykafi skich poradnikach.
Od trzech lat na oddzialach poloiniczych

bez -l

.

to dziecko

I

i do siebie.l
giem czasu doganiaj4,

tei takie,

za

kt6rymi

ci4gn4 siq przez wiele

I

I

lat - m6wi dr Beata Szymczyk-Hatas, pediatra z Centrum Medycznego Medicover.

1

Szefowa F\:ndacji WczeSniak Magdalena

Sadecka-Makaruk widziata

jui

dzieci

urodzone w 24. tygodniu, kt6re doganiaty
r6wie6nik6w, szly do normalnej szkoty,
a potem Swietnie funkcjonowaty w spote21

lutego 2016 | wppost

i

czenstwie. Ale zdavai4 siq takie urodzone
35. tygodniu, a wiqc prawie donoszone,
kt6re powainie choruj4 i maj1orzeczon4
niepetnosprawnoSd. Znakomita wiqkszoSd
wczeSniak6w pierwsze tygodnie spqdza na
oddziatach noworodkowych i latamipozostaje pod opiek4 poradni specjalistycznych.

w

PROBTEM TRZEGI:

CIGIY t[K

19-miesiqczny KrzyS Sabalski, urodzony w 30. tygodniu ci42y, bohater bloga

pod tlenem, jest oslabione po antybiotykoterapii, ma mocn4 anemiq, przeszlo kilka
transfuzji, przeciska siq miqdzy kaszl4cyni

ludZmi. - Aprzeciska6 siq musi, bo maluch
wymaga konsultacji okulisty ze wzglqdu
na niewyksztalcone oczy i niebezpieczefistwo retinopatii, laryngologa z uwagi na
mo2liwo66 uszkodzenia sfuchu i mn6stwa

innych specjalist6w

-

tlumaczy Marta

Spyrczak- Fadecka. Podobnie jak wiqkszoSci

matek wcze6niak6w marzy jej siq program
opieki nad takimi dzie6mi, prz5majmniej do

,,WczeSniak i co dalej'ijestpod stal4 opiek4
neurologa. W ci4gu ostatniego roku byt

ukoficzenia przez nie pierwszego roku iycia.

okulistq, fizjoterapeutq, psychologa i ne-

PROBTEM PI{TY: KOIEJKI

frologa. |ego mama Jusgma Sabalska cieszy
siq, 2e mieszka w Warszawie i wszystkich

Nawet w pilnych przypadkach dzieci na
miejsce w poradniach specjalistycznych
czekaj4wiele tygodni. A czqsto sigzdarza,
ie - jak Kazik Fadecki - piqd miesiqcy.
Przez ten czas stan malucha moie siq

konsultowany takie przez audiologa,

specjalist6w ma w zasiqgu rqki. Nie wyobraia sobie dojazd6w do bzpitala IoO km,
szczeg6lnie w pierwszych tygodniach,
kiedy z kaidym kaszlem ma siq ochotq
pqdzid na ostry dyiur. - WczeSniactwo
dzieci to dla rodzic6w nieustaj4cy lqk.
Codziennie pytamy o to, czy juz bqdzie
wszystko dobrze, czy dziecko rozwija siq
prawidlowo - opowiada. W chwili porodu,
kt6ry przyspieszyto odklejenie siq loiyska,
K:rars waart wprawdzie t,5 kg i na OIOM-ie
m6wiono o nim grubasek, ale dobrze nie
bylo, bo urodzil siq w zamartwicy i dostat
zaledwie dwa punkty w skali Apgar. W sz6stej minucie iycia byt jui intubowany, bo
nie byl w stanie samodzielnie oddycha6.
]ego mama na blogu opisuje codziennoSd z wcze6niakiem: ,,W ostatni weekend

stwierdzilam nawet, ie wszystko siq uspokoito i moiemy jui zac4ma6 normalnie zyd.
Poszli6my z mqiem na randkq, zostawiaj4c
dziecko pod opiek4 babci. Ale zd4iyli6my
tylko zam6wi6 kawq i dostaliSmy telefon,
2e ma gor4czkq i drgawki. Natychmiast
pojechaliSmy do szpitala. Na tydzief,'l
Marta SpyrczakrFadecka potwierdza:

prawie zawsze zdarzaj4 siq momenty
zalamania. Dlatego przydataby siq opieka
psycholo$czna dla rodzic6w, kt6rzy nawet
w trudnym okresie musze szybko stan4d
na nogi, bo przeciei muszq mied silq na
ratowanie dziecka.
PROBTEM GZWARTY: BRAK KOMPLEKSOWEJ
OPIEKI

Dop6ki dziecko leiy na oddziale noworodkow5rm, moie liczyd na kompleksow4
opiekq. Ale po kilku tygodniach matka
z wczeSniakiem wychodzi do domu i staje
w kolejkach do poradni, gdzie jest 6cisk,
duchota i pelno zarazk6w. Z ledwo odratowanym dzieckiem, kt6re niedawno bylo

znacznie pogorszyd. Cho6 dzieci znajduj4
siq pod opiek4 poradni neonatologicznej,
wcale nie rozwiqzuje to problemu, bo matki
i tak musz4 jeidzi6.po innych szpitalach,
wyczekuj4c przed gabinetami specJalist6w.
Zeby to zrnieni6, inna matka wczeSniaka,
Urszula Krzykawska, postanowila zaloiyi
o6rodek marzefl . Centrum WczeSniaka po -

wstato w D4browie G6rniczej
w 2074 r., ale Urszula i ]acek
Krzykawscy, rodzice ]qdrzeja,

ktory przyszedl na 6wiat w 30.
tygodniu ciqiy, my6leli o nim
od dawna. - Wspaniala ci4ia
zakoficzyla siq dlugo przed
terminem z powodu naglych
komplikacji. Doszlo do tzw.

zatrucia ci4iowego, kt6re

jest bardzo powaine i moie

doprowadzi6 do tragedii.
Zar6wno synek, jak i ja leieli6my na OIOM-ie i pierwszy
taz zobaczylam go po trzech
tygodniach, kiedy waiyt iui

niekilogram, ale fDO g.Nicnie

przygotowalo mnie na widok
takiego malefistwa i na to, 2e
kaidy dziefibqdzie walk4 o iycie. Ze rano bqdq przychodzid
w strachu, czy moje dziecko
wci4i,Ly1e, czy nadal stoi jego
inkubator - wspomina Urszula
Itzykawska. DziS jej syn, mimo

poraienia m6zgowego, chodzi
do normalnej szkoty, ale

wciqi

wymaga rehabilitacji. Centrum

WczeSniaka stworzyla takie

dlatego, 2e nie chce, by inni
rodzice musieli przechodzid

przezto, co ona - brak informacji i empatii,
emocjonalny chl6d personelu ipoczucie zagubienia. - Dzisiejsi rodzice wczeSniak6w
maj4lepiej, bo istniejq fundacje, publikacje,
a w4tpliwoSci moina rozwiad w intemecie,
kt6ry jednak z drugrej strony niepotrzebnie
straszy.

W centrum pacjenci zostaj4 otoczeni
opiek4 specjalist6w i interdyscyplinarnych
zespol6w lekarskich, ich dzieci mogq dosta6 rehabilitacjq skrojon4 do ich potrzeb
i uwzglqdniaj4c4 fakt, ie na kaidym etapie
rozwoju jej progfarn powinien by6 modyfi-

kowany. A w razie potrzeby mied mo2liwoS6

rozmowy

z

psychologiem. Usfugi centrum

na razie s4 platne. Krzykawscy bqd4 starad

siq o kontrakt z NFZ, ale to pieSf, przyszto3ci, bo nowy konkurs ofert zostanie
rozpisany dopiero za rok.

Marta Spyrczak-Fadecka uwaZa, ie
podobne centra powinny istnied w calej
Polsce i by6 finansowane z budietu pafl-

stwa.

-

Przecieh to w interesie paflstwa,

by mie6 jak najwiqcej zdrowych obywateli.

A im szybciej pomoiemy wczeSniakom,
tym wiqksz4 szansQ mamy na ich wyleczenie. Przecieh per saldo oplaca siq to
bardziej niZ latami toiyd na chore dzieci,
a potem doroslych - zauwaZa.
Dlatego marzy jej siq narodowy

program opieki nad wczeSniakiem, kt6ry obejmowalby
dzieci przedwczeSnie urodzone

przynajmniej do osi4gniqcia
petnoletno6ci.

Doktor Igor Radziewicz-

-Winnicki, pediatra i byly
wiceminister zdrowia, uwaZa,
2e wczeSniakom potrzebna
bylaby stala opieka zespol6w
wielodyscyplinarnych. - pro blemem tych dzieci jest wielo chorobowo66, kt6ra powinna
by6 leczona przez specjalist6w

wielu dziedzin, pracujqcych
w porozumieniu ze sobq. T\r
liczy sig takie ci4gloS6. Takich
zespot6w wcieyi jednak brakuje,

nawet w wielkich szpitalach
wojew6dzkich

- ocenia

dr Ra-

dziewicz-Winnicki.

To oznacza,

ie zdrowie

i p62niejszy komfort iycia
dzieci urodzonych przedwcze Snre zale?4 czgsto o d szczqscia,

zaradno6ci ich rodzic6w i zasobuo6ci ich portfela. r
@@ WSZELKIE pRAwA
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