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5.Wczefniak

Gdyqrodzisig
przeo
cTasem
byzapewni(
sigwczefniakiem,
0 tym,jak opiekowa(
z pani4Magdalen4
rotwfi;rozmawiamy
munajfepszy
Fundacji
WczeSniak.
zaloiycielk4
Sadeckq-Makaruk,
amy dzieciurodzonychprzedczasemczgstoczujEsig
zagubione.widzq swoje maleristwaw inkubatorze,
podl4czonedo skomplikowanychaparatut...
U I - Rzeczywi5cie,
w takiejsytuacjikobietamo2eby( prze,
ra2ona.
Ale powinnapamigta(,2e jej rolajest bardzowa2na.Je5li
czyli
dobrze,by go kangg'owata,
tylkostanmaluchajest stabilny,
przytulata
spos6b.
W wigkdo swojegociafai nosilaw odpowiedni
Kangurowane
wczeszoSci
szpitali
wolnowyj4i malcaz inkubatora.
(niaki,glaskane
przezmamg,lepiejsigrozwii delikatnie
masowane
jest,by od poczgtku
jajq,szybciej
do pelnizdrowia.
Wa2ne
dochodza
z dzieckiem,
bo w ten spos6bbudujesig
by( w bliskimkontakcie
z nim silngwigZemocjonalnq.
Nie kaidy rodzicwie, ie tozwrijwczeiniakajest zwykle nieharmonijny - rano maluch czujesig dobrze,wieczoremnagle jego
stan sig pogarsza.za parg godzinzn6w jest lepiej.
- Naoddzialach
psychologicznego,
kto wykogoS,
brakujewsparcia
jaSnialby
niezawsze
Lekarze
rodzicom,
codziejesiez ichdzieckiem.
codziejesigz maleristwem.
i wyja5nia(,
maj4czas,by ttumaczy(
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WCZESNnKOW
L05Y
TNNYCH
NtEJESTES
sAMA,POZNAJ
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PAIRYC'A
BATDA
27.Iydt",45Ag,
u r .5 . 1 2 . 2 0r0. 6
Mama Patrycji:
na
A /l ojac6rkaprzyszta
I V l(wiat w 27.tygodniu
Nicniezapowiadalo,
2e
ci42y.
moggurodzi(takwcze5nie.
Jak
miatamhipotrofig
sigokazato,
ptodu,czylizamatow6d
plodowych
i to bytpow6d
porodu.
Mala
wcze5niejszego
musialawalczy(o 2ycie.Miata
wczeSniacze,
licznebezdechy
Irty razy
niedokrwistoS(
jej krew.Lekarze
przetaczano
szansna
niedawali2adnych
prze2ycie.
M6wilimi,2emo2e
mogg
niewidzie(,nieslyszet,
wyst4piiwylewy.GdyPatrycja
lekarze
mialadwa tygodnie,

nam,2emusi
Dowiedzieli
przejSt
zamknigcia
operacjg
przewodu
Botalla,
tgtniczego
bo samprzytakiejmatejwadze
urodzeniowej
signiezamknie.
przewieziona
Zostaia
do
szpitala,
w ktdrym
drugiego
mialarozpoczE(
sigoperacja.
Przez
catyczaswierzyliSmy,
2ewszystko
bgdziew porz4dprzedrozpoczgku.Godzing
zadzwonila
do
ciemoperacji
i powiedzianaspanikardiolog
niebgdzie,
bo
la, 2eoperacji
jelit.Musi
maladostalainfekcji
Nadrugi
zostaina obserwacji.
do niej,po
dzieripojechali6my
z lekarzami
dowierozmowie
mija
dzieli3my
si9,2einfekcja
znowu
i oo USGserduszka
jE do operacji.
przyszykujE

Wiedzieli5my,
2e
u lekarzy.
Retinopatia,
bgdziedobrze.
siatkowki
czyliuszkodzenia
oka,cofngiasig,stuchbyl
gl6wkite2.
w porzEdku,
USG
jestzdrowym,
Patrycja
pogodnym
dzieckiem.
Jedyne
comusi,to dogoni(r6wieinijej to idzie!
k6w.Swietnie
ROBERI
ANTOSZTWSKI
32.tydz.,19109,
r.
okazato
sig,2eprzew6d uf.3.0i.2003
PoUSG
Mama Roberta:
zamknqtsigsam(i jak
Botalla
tu niewierzyiw cuda!)
fi4ia bylaplanowana
lr-i chciana.
Aleju2od 7.-8.
niebgdzie.
Gdy
i operacji
tygodniapojawitysi9komplimogli(mywreszcie
zabra(
silne
kacje.Miatamczgste,
do domu,
naszedziecka
Kiedyw czwartym
najszczgSliwszymi krwawienia.
byliSmy
sig
miesiEcu
ustaly,zaczgly
na 5wiecie.
Nie
rodzicami
I tak byio
b6lebrzucha,
skurcze.
baliSmy
sigtysigcywizyt

I}IATTIA
I IAIA

I
I

Ale i tak sytuacjawczeiniakowych mam iest duio lepszanii
jeszczekilka lat temu.
- Gdy7 lat temu urodzitamsyna,w
inlernecienie bylo 2adnych
fachowychinformacjina tematwcze5niactwa.
Brakowaloubra_
nekdlatakmafychdzieci,
ubieralismy
synkaw ubranka
dlaialek
BabyBorn,a malepieluszki
przysylalami koleZanka
ze Stan6w.
Czymama wczeiniaka ma szansg,by karmi( dzieckopier_
siq?Odruchssaniapojawiasig dopierow 32. tygodniu.
- Mlekomatkizawszejest najlepsze
dladziecka,dla wcze5niaka
r6wnie2.Chcialam,
by syndostawalmdj pokarm.Tobylacig2ka
praca,5ci4galammlekolaktatoremco dwie godziny.Z czasem
synnauczylsiessa(i karmifamgo piersi4przezkolejnyrok.
Wreszcieprzychodzi dzieti, gdy wczejniak moie opufcit

sytuacja,
bo mamaczulesie

_^o_l:j:.}!tin:'t':::,eca
pozostawiona
samasobie.
- Ka2damamawcze5niaka
dostajeinformacje,
do jakiegoleka_
i
rzapowinnasigzglosi(.Trzebasprawdzi(oczy,sfuin,odwieOzie
neurologa,
rehabilitanta,
kardiologa,
ortopedg.
Wa2ne,
by teqo
nie zaniedba(,nawetje5limamiewydajesig,2ez jej dzieckieh
jestw porzpdku.
wszystko
r**'
I
Uwaia sig, ie wiek korygowan| (r6inica rnigdzy datq uro_
dzeniaa terminem, kiedy maluch mial sig urodzi() liczysie
do trzech lat - potem r6inice pomigdzy wczeSnia{ami
a dzie(mi urodzonymio czasiepowinny sig wyr6wna(.
-Zwykletakjest.Aletzeba sobie
zdawadsprawg,2e
przedwcze_
snyporddma wplyw tak2ena dalszyrozw6jmalucha.
Joachim
do 3. roku2yciarozwijatsigiwietnie.potemokazalosig,2e ma
nadwra2liwo5i
dotykowE,
dlwigkowq.Batsigtlumu,wej5ciado
kina czy na du2qsalg.Do dzisbierzeudzialw terapiiintegracji
sensorycznej.
Podjglamdecyzjg,2edo pierwszejklasyp6jdzie,
gdy bgdziemial 8 lat,mimo te jest bardzointeligentnym
dziec_
kiem.Musieli6my
du2opracowa(nad rozwojemgrafomotoryki,
bo rpczkabyfamafosprawna,je5lichodzio rysowaniei pisanie.
Stosowali5my
metodgmafychkroczk6w.
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ROZMAWIAMiMAGOAI.ENA
REWUCKA

ju2do samegokoica.po
porodzie
widziatam
synka
tylkoprzezchwilg.Tego
cudownego
widokunie
zapomng
do korica2ycia.
Zabrano
go na oddzial
poczptkowo
wczeSniak6w.
nre
mialam2adnych
informacji,
jak sigczuje.
wierzyJednak
lam,wrgczbylampewna,
ze m6j synjestzdrowy.Tak
bardzojui wtedygo kochalam.Szczg(liwie
okazato
siq,
Zenaszsynekjestzupetnie
zdrowy.
Samodzielnie
oddycha.
Coprawdapojawily
sigwylewy,jednakszybko
siqwchlongty.Robertbyf
w szpitaluprzeztzy tygodnie.

Dwale2alw inkubatorze
ze
wzglgduna nisk4masgciafa,
kt6raspadtaw pierwszych
dniachpo urodzeniu.
Poczgtkowo
byl karmiony
do2ylnie.
Nieumialjeszcze
ssa(.Jednak
szybkosi9
nauczyli jadljui sam.Jaze
szpitalawysztampo dwdch
dniach.Jednakprzezcaly
czas,kiedysynektam
pozostawal,przyjeidialigmy
na ka2dekarmienie.
Cotrzy
godziny.
Odranado wieczora.
Chciatam
z nim by(,nakarmi(
go,przewingi.Tobytodla
mniebardzowa2ne.Wierzg,
ze mojaobecnoS(
pomogta
mu szybciejdojSddo zdrowia.

Dlaczego
!U
.
spteszy
stgna

swtati

l{ajog6lniejprzyctynywceJniactwamoinapodrieli(nate,
kt6resgraleineorarte, kt6resqniezaleineodstyluiycia
nlrVldej mamy.6l6wnecynniki, nakt6remamywplyw,
u [t919pnycryniaigsigdo prredwcresnych
poroiOw,tb
urig-iliwoidpraty,stresy,nadmiernywysileirfizyczny,
wiek
poniiej17lat lub powyiej35rokuiycia,naduiywanie
uiywe!, tnacznanadwagakobietyw ciqiy,nieidpowiednie
odiywianie,czynawetnienaleiytahigienaosobirta.Druga
grupatrynnik6w,nakt6rqnie mamywplywu,to rakaieiia,
wadybudowynarz4driw
rodnych,chorobyprrebyteprrez
przysrlgmamgi inne.
PNIYCZYT{Y
2. Przedwczesne 4. Niewydolnoii
POROT6W
skurczeporodowe: szyjkimacicy:
PRITDWCIISTIYCH e przeciEZenie
r liczneporonienia
roH$DIYlilHVftil:
tizyczne(zbytduiy
i inneprzyczyny
wysitek)
uszkodzenia
1. Czynniki
r stres(nagtylub
szyjkimacicy,
socjalne:
dlugotrwaty)
c wadyszyjki
e niskistatu:f
r choroby
infekcyjne macicy.
spoleczno-ekono- matkiprzebiegaj4-5. Przedwczesne
miczny,
cez wysokg
odej6ciew6d
e mtodywiekmatki
gorpczk6,
plodowych:
(niedojrzaly
uklad r zaka2enia
r spowodowane
emocjonalny,
wewnotrzskurczami
macicy
hormonalny,
maciczne,
z powodustresu,
prawiezawsze
r wadyrozwojowe
urazu,infekcji
ci42anieplanonarzEd6w
i uszkodzenia
wana),
plciowych
r
oraz
pgcherza
r niskamasaciala
migSniaki
macicy, pfodowego.
matki(niedo2y- . ciAZa
mnoga,
6. Krwawienia
wienie),
r wadyptodu.
w cigiy:
r paleniepapiero- 3. Chorobymatki: r np.przylo2ysku
s6w
o choroby
serca,
przoduj4cym.
r cia2eniechciane, zaburzenia
7. Wadyi niewynieplanowane,
krE2enia,
cukrzyca,dolnoS(loiyska:
z przypadkowymi choroby
tarczycy, r przedwczesne
partnerami
(to
zaburzenia
odklejenie
lo2yska.
corazczgfciej
hormonalne,
8. Czynnikmgski:
sygnalizdwana
gruZlica,
toksopla- o porodyprzed
przyczyna
zmoza,choroby
terminemczgiciej
porod6w
weneryczne,
dotycz4
chlopc6w
przedwczesnych) zapalenia
nerek.
ni2dziewczynek.

poradnik dlatych,ktdrzy
zostali
rodzicami
I o kilkatygodni
wczeSniej,
ni2sigspodziewali.Polskie
wydanie
ksiEzki
zostalo
Drzetlumaczone
z inicjatywyFundacji
Wcze5niak
Herwsae
6latiycia i uzyskato
bardzo
dobrgocengprof.EwyHelwich,znaneji cenionej
pediatry
neonatolog
z Instytutu
Matkii Dziecka
w Warszawie.
Informacjeprzekazane
w prostej,
zrozumialej
formiepomogarodzicom
rozwipzai
wigkszoSi
codziennych
'${;} *-**&
problem6w
zwi4zanych
z opiekpnadmaluchem.
cena:62
zl
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