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Diagnostyka laboratoryjna wykonywana na wczesnym etapie ciąży jest
ważnym elementem profilaktyki, mającym na celu wykrywanie potencjalnych
nieprawidłowości.

Wśród badań prenatalnych wyróżniamy te nieinwazyjne i inwazyjne. Kiedy jest wskazanie do tych
drugich i czy należy ich się bać?
Tradycyjne badania przesiewowe w kierunku zespołu Downa brały pod uwagę jedynie wiek matki,
oferując badania inwazyjne wszystkim ciężarnym w wieku 35 lat lub więcej, co skutkowało wykonywaniem badań inwazyjnych u 15-20% wszystkich ciężarnych przy wykrywalności zespołu Downa rzędu
50%, czyli połowy wszystkich przypadków. Okazało się jednak, że większość przypadków wystąpienia
zespołu Downa dotyczyła kobiet młodszych niż 35 lat, którym diagnostyka inwazyjna nie była proponowana. Dlatego każda ciężarna powinna mieć możliwość bez względu na swój wiek wykonania
pełnego testu przesiewowego.
Skuteczną metodą badania przesiewowego w kierunku zespołu Downa (trisomii 21 pary chromosomów) oraz trisomii 13 i 18 pary chromosomów (zespoły Turnera i Edwardsa), jest jednoczasowa
ocena danych z wywiadu, gdzie najsilniejszym czynnikiem skorelowanym z zespołem Downa jest wiek
matki lub poprzedni poród dziecka z zespołem Downa, badanie usg, w trakcie którego określane są
tak zwane markery ultrasonograficzne zespołów genetycznych, takie jak: pomiar przezierności karku
(NT), obecność lub brak kości nosowej oraz podniebienie płodu, czynność serca płodu i przepływ krwi
przez zastawkę trójdzielną oraz przez przewód żylny. Optymalny i wymagany wiek ciąży to przedział
pomiędzy 11 a 13 i 6 dni trwania ciąży, ale najważniejszym kryterium wykonania badania jest długość
ciemieniowo-siedzeniowa płodu CRL w przedziale 45-84 mm.

Jeśli coś niepokoi przyszłą mamę, to powinna
zgłosić się po poradę medyczną
Jedyną metodą dającą gwarancję wykluczenia wad chromosomalnych są badania inwazyjne,
takie jak biopsja kosmówki lub amniopunkcja. Badania te niosą ze sobą pewne ryzyko poronienia
w zależności od opracowań oszacowane na 0,2 do 0,5% przypadków, a więc relatywnie bardzo niskie.
W chwili obecnej wskazaniem do wykonania badania inwazyjnego jest ryzyko oszacowane po pełnym
badaniu prenatalnym (wywiad, usg, biochemia) na większe niż 1:300 (np. 1:100).
Trudno odpowiedzieć na pytanie czy należy się bać badań prenatalnych. Dla pacjentki zawsze będzie
to ryzyko 50% - albo się powiedzie bez powikłań zabieg inwazyjny albo pacjentka poroni swoją często

upragnioną ciąże. Jednak patrząc na liczbę wykonywanych w ciągu roku badań inwazyjnych w naszej
klinice IMiD, która sięga 800 ciężarnych, to jeżeli na tyle badań roni się jako powikłanie amniopunkcji
4 ciąże, to można stwierdzić, że jest to badanie bezpieczne. Co ciekawe z dużej metaanalizy szacującej
ryzyko powikłań po amniopunkcji, większość ciąż, u których dochodzi do poronienia po amniopunkcji
są to ciąże nieprawidłowe.
Podczas przebiegu ciąży kobieta doświadcza różnych symptomów ze strony organizmu, co powinno ją zaniepokoić i z czym niezwłocznie należy zwrócić się po pomoc medyczną?
Generalnie wszystko co odbiega od szeroko pojętej normy, więc bardzo ciężko jest wymienić wszystkie
powody zgłoszenia się do lekarza pacjentki ciężarnej, ale szczególnie krwawienie, ból w dowolnej
okolicy ciała, skoki ciśnienia, zawroty głowy, skurcze macicy, brak odczuwania ruchów płodu. Czasami
sam niepokój jest wystarczającym powodem szukania porady specjalisty, jest przecież coś takiego jak
kobieca, matczyna intuicja.
Czy w przypadku kobiet w ciąży ryzyko zakażenia wirusem powodującym COVID-19 jest większe?
Czy kobieta w ciąży może zarazić dziecko?
Ciąża jest stanem, który wpływa na układ odpornościowy pacjentki. Można określić ją jako stan,
w którym połowa genów nie pochodzi od matki, a więc jest dla jej organizmu obca, aby nie dochodziło
do poronienia, odrzucenia ciąży (mechanizm podobny do odrzucania przeszczepu przez organizm
ludzki) musi dochodzić do produkcji czynników matczynych, które będą modulowały tę odpowiedź
osłabiając ją. Czyli ciąża sama z siebie jest stanem do osłabienia odporności i zwiększonej podatności
na wszelakie infekcje, w tym także będący obecnie na etapie pandemii wirusem COVID-19.
Wydaje się, że w przypadku infekcji u matki ryzyko transmisji na płód nie występuje. Inne
koronawirusy, które powodowały epidemie w przeszłości (SARS, MERS) także nie wykazywały transmisji na płód. Niepokojące informacje płyną jednak z Portugalii, gdzie na świat przyszedł noworodek
prawdopodobnie zakażony koronawirusem. Dziecko, które urodziło się na początku lipca w lizbońskim
szpitalu im. św. Franciszka Ksawerego i pozostawało na oddziale intensywnej terapii z silnymi objawami COVID-19, takimi jak m.in. zapalenie płuc. Byłby to pierwszy przypadek udowodnionej transmisji
matczyno-płodowej.
Dodatkowo prawdopodobnie wskutek infekcji doszło do przedwczesnego porodu, gdyż dziecko
urodziło się po 34 tygodniach ciąży. Jest to jak do tej pory jedyny taki przypadek na świecie, co może
świadczyć o możliwości transmisji. Jednak należy podkreślić, że to ryzyko jest bardzo niskie i prawdopodobnie muszą być spełnione dodatkowe warunki.
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Rola mamy to coś, co nadaje mojemu życiu sens. Droga do macierzyństwa nie była łatwa
i możliwa tylko dzięki zapłodnieniu pozaustrojowym. Moją misją i celem jest pomagać innym
kobietom w urzeczywistnieniu marzeń o upragnionym dziecku, dlatego założyłam Fundację MRM.

Być mamą dzięki in-vitro
Ile lat starała się Pani, by zostać mamą. Kiedy podjęła Pani decyzję o in-vitro?
Jeżeli mówimy o decydowaniu się na in-vitro, musimy zacząć od pierwszej ciąży. Kończąc szkołę baletową wiedziałam, że dziewczęta, które od bardzo młodego wieku uprawiają sport wyczynowo, czy tak jak
w moim przypadku balet, mimo że nie jest to oficjalnie stwierdzone, zauważono, że ma to w jakiś sposób
wpływ na płodność. I ja wiedziałam od początku, że może być z tym problem. Dosyć wcześnie zaczęłam
starać się o dziecko i po dwóch latach bezskutecznych prób trafiłam do kliniki. Mam to szczęście, że jestem
z dużego miasta i dostęp do tego typu placówek jest dobry, czego wiele kobiet z mniejszych miejscowości nie doświadcza. Tam przeszłam prawidłową i bardzo szybką diagnostykę, która wyraźnie dała odpowiedź, że albo in-vitro, albo nigdy nie zostanę mamą. Było to 15 lat temu i wydawać by się mogło, że wtedy
było trudniej, ale atmosfera wokół in-vitro te 15 lat temu była dużo lepsza niż obecnie. To było traktowane
w kategoriach nowinki medycznej, trochę lotu w kosmos, ale nie było absolutnie żadnego negatywnego
oddźwięku, nie było politycznych rozgrywek jakie są teraz. Po dwóch latach bezskutecznych starań naturalnych zdecydowaliśmy się na in-vitro, które wyszło za pierwszym razem. Starając się o drugie dziecko wiedzieliśmy, że nie mamy innej drogi i po raz drugi mój syn pojawił się na świecie właśnie tą metodą.
Kiedy poznałam mojego obecnego męża Radosława, od początku oboje mieliśmy świadomość, że
jeżeli chcemy mieć wspólne dziecko, to tylko poprzez zapłodnienie pozaustrojowe, ponieważ tylko
w ten sposób jestem w stanie zajść w ciążę. Jestem szczęściarą, ponieważ moi partnerzy są mężczyznami, którzy nigdy nie dali mi odczuć, że jest to coś dziwnego lub gorszego oraz nie obarczali mnie
winą za brak naturalnego poczęcia, dzięki czemu było mi łatwiej psychicznie.
Muszę zaznaczyć, że w przypadku in-vitro istotną kwestię stanowią możliwości finansowe pary
starającej się o dziecko - nam udało się wytrwać, bo mieliśmy budżet na to, by próbować tyle razy.
W Polsce ludzie wycofują się nie dlatego, że przestają wierzyć, czy przestają marzyć o dziecku, im się
po prostu kończą środki. I nie może być tak, że jesteśmy czerwoną wyspą na mapie Europy i Świata,
gdzie in-vitro jest traktowane nie jak metoda lecznicza, którą jest, ale jak fanaberia. Rodzice, którzy
przez lata swojej pracy w składkach zdrowotnych odkładają pieniądze na to, aby Państwo w razie,
gdy zachorują np. na niepłodność, solidarnie pomogło im (tak jak pomaga chorym na cukrzycę, na
choroby układu krążenia), w tym momencie nie mogą liczyć na pomoc Państwa, ponieważ refundacja
tej metody została wstrzymana. I Ci ludzie mają odbieraną szansę na to, by stać się rodzicem, ponieważ
ze względów politycznych przehandlowano zgodę na in-vitro za układ z kościołem katolickim.

Co stanowi największy problem w naszym kraju, jeśli chodzi o in-vitro?
Brak refundacji, który dla środowisk ze średnich i mniejszych miejscowości oraz wsi, czy dla osób niezamożnych, ale również średnio-zamożnych, uniemożliwił korzystanie z tej metody. Absolutnie ją wykluczył czyniąc zbyt kosztowną. Zamknięcie refundacji przez Państwo i zrzucenie tej odpowiedzialności
na samorządy (jest parę miast w Polsce, które wzorowo sobie z tym radzą m.in. w Warszawie decyzją
prezydenta Trzaskowskiego przedłużono finansowanie procedury in-vitro do 2023) spowodowało, że
jest ona elitarna. Brak refundacji to kluczowy problem z metodą in-vitro, ale należy jeszcze wspomnieć
kontrowersje społeczne wokół tego tematu, gdzie ludzie boją się przyznać, że leczą się na niepłodność.

Co skłoniło Panią do założenia MRM Fundacji, co stoi za tą decyzją? Jaka jest misja, cele
fundacji?
Dla mnie najważniejszą rolą w życiu, jest rola mamy. To jest coś co nadaje mojemu życiu sens. Bardzo dobrze rozumiem kobiety, które świadomie nie decydują się na macierzyństwo, o tyle dla mnie

Małgorzata Rozenek-Majdan
Założycielka Fundacji MRM,
prezenterka telewizyjna, mama 3 dzieci

moje dzieci są ważne i każdego dnia mam świadomość, że gdyby nie metoda in-vitro i wspaniali lekarze,
moich chłopców by nie było. Uświadomiłam sobie, że bardzo wiele osób jest pozbawionych tej możliwości,
co nie powinno mieć miejsca w XXI wieku. Z zazdrością patrzę na moje koleżanki mieszkające we Francji
czy w Szwecji, które mają nieograniczony dostęp do metody zapłodnienia pozaustrojowego. Pozbawione są stresu, skąd wziąć pieniądze na leczenie, a to wpływa na skuteczność tej metody, która objawia się
w ilości powtórzeń, szczególnie wraz z wiekiem. Pomyślałam sobie, że to jest moja misja, mój cel! Mam
potrzebę mówić o rzeczach ważnych i chce pomagać, bo sama byłam w tej sytuacji i miałam ogromne
szczęście, a mimo to kosztowało mnie to wiele zdrowia i wysiłku. 				
Główną misją mojej fundacji jest edukacja i upowszechnienie dostępu do badań. Stworzyliśmy dwa

Brak refundacji to kluczowy problem
z metodą in-vitro
programy na rok 2020, niestety pandemia pokrzyżowała nam plany. Na 8 marca, po wielu miesiącach ciężkiej pracy, przygotowaliśmy konferencję w Senacie na Dzień Kobiet dla kobiet, gdzie chcieliśmy przedstawić program diagnozowania AMH (badanie z krwi, które pozwala określić płodność kobiety) wraz
z ALAB laboratoria. Zauważono, że bardzo wiele problemów pojawia się, kiedy kobieta przychodzi do lekarza
z za niskim AMH. Świadomość wśród kobiet, że mogą takie badanie wykonać jest bardzo niska. Dlatego
przygotowaliśmy program, który ma uzmysłowić kobietom, że 30. rok życia to idealny moment, aby takie
badanie przeprowadzić. Chcieliśmy przebadać 10 tys. kobiet za przysłowiową złotówkę i rozpropagować
wiedzę na temat tego badania. Trzeci projekt, co do którego prowadziliśmy zaawansowane dyskusje
z Ministerstwem Edukacji Narodowej miał dotyczyć rozmów w klasach maturalnych, w ramach godziny
wychowawczej nt. płodności wśród młodych ludzi. Jest to taki wiek, w którym myśli się jak nie zajść
w ciąże, ale ważne jest by wiedzieć, że higiena dnia codziennego (szczególnie u mężczyzn) ma wpływ
na to, czy będziemy mieć szanse być rodzicami. Niestety przez Covid-19 szkoły zostały zamknięte, ale
mam nadzieję, że uda się do tego projektu wrócić.
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Przy doborze gamy kosmetyków dla noworodka ważne jest ich dermatologiczne
bezpieczeństwo. Drugim istotnym kryterium jest obecność substancji czynnej. Powinna
ona pochodzić z naturalnych wyciągów z roślin pochodzących z upraw ekologicznych.

Jeannette Kalyta
Położna

Zdrowa skóra malucha

Jako położna z wieloletnim doświadczeniem, co poradziłaby Pani przyszłym mamom,
aby okres ciąży oraz porodu był wyjątkowy i miło wspominany? Na co kobiety powinny
zwrócić szczególną uwagę?

Proponuję przede wszystkim zadbać o to, na co mamy wpływ. Kobieta staje przed wyborem lekarza,
położnej, miejsca do porodu. Należy pamiętać, że przebieg ciąży i poród, wpływa na zdrowie dziecka
również w późniejszym okresie życia. Nie chodzi tu jedynie o świetne wyniki badań laboratoryjnych,
czy o super wyposażoną salę porodową, lecz nastawienie emocjonalne kobiety, a przede wszystkim
poczucie bezpieczeństwa. Dlatego warto przyjrzeć się swoim lękom i obawom. Warto wykorzystać
te dziewięć miesięcy, by polubić swoje zmieniające się ciało i dbać o nie. To ono w porodzie odegra
kluczową rolę. Polecam wybrać szkołę rodzenia, która zapewni dawkę niezbędnej wiedzy.

Zajmuje się Pani mamami i dziećmi od wielu lat, widziała Pani jak zmieniały się standardy opieki okołoporodowej i jak upowszechniały się nowe trendy. Jakie są obecnie
zalecenia dotyczące higieny i pielęgnacji skóry noworodka?
Kiedy 33 lata temu zaczynałam pracę jako położna, na skromnym rynku pielęgnacyjnym królowała
zasypka i oliwka jednej czy dwóch rodzimych firm. Rodzice nie byli otoczeni sztabem konsultantów,
kierowali się intuicją. Noworodek po porodzie był od razu myty (najczęściej pod kranem), dokładnie
usuwano maź płodową, jej pozostawienie na skórze dziecka, było równoznaczne z niedostateczną
pielęgnacją.
Obecnie pierwszą kąpiel zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia WHO można wykonać nie wcześniej niż po sześciu godzinach po urodzeniu. Dbamy o to, by maź płodowa
pozostała na skórze dziecka przez kilka dni. Substancje obecne w mazi płodowej (lizozym, laktoferyna, antyoksydanty) wzmacniają barierę ochronną skóry i stanowią ochronę przed zakażeniami
w pierwszych dniach po urodzeniu. Noworodki można kąpać 3-5 razy w tygodniu, natomiast po tym
okresie zaleca się już codzienne kąpiele. Rano skórę dziecka możemy przemyć wodą micelarną dla
niemowląt ze względu na wygodną formę stosowania. Wieczorem natomiast warto wybrać kąpiel
w wanience z wodą o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała (37,5°C), po której zastosujemy
dostosowany do delikatnej skóry dzieci balsam.
Do mycia skóry noworodka mogą posłużyć również chusteczki. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na ich skład – te nasączone mleczkami czy tłuszczami, są obecnie niezalecane
przez towarzystwa pediatryczne. Dlatego warto skorzystać z takich, które posiadają najkrótszy
z możliwych składów – woda oraz naturalny konserwant.

Z jakimi błędnymi przekonaniami na temat pielęgnacji dziecka spotyka się Pani najczęściej? Które mogą być wyjątkowo szkodliwe?
Co do pielęgnacji skóry noworodka, wiemy, że jego naskórek jest 5 razy cieńszy niż naskórek człowieka dorosłego i dlatego nie wszystkie preparaty pielęgnacyjne nadają się dla dzieci w tym wieku.
W obecnych czasach powszechnie spotykamy się z zaleceniami, żeby do wody w wanience
dodawać natłuszczająco-myjące emulsje do kąpieli (emolienty). Takie postępowanie powoduje
przetłuszczenie naskórka, zwłaszcza, że producenci zalecają 20 minutowy kontakt emulsji ze skórą.
W okresie noworodkowym i wczesno niemowlęcym fizjologią jest nadczynność gruczołów łojowych

i dodatkowe natłuszczanie doprowadza do zatykania ujść tych gruczołów i ujawnienia się objawów
łojotokowego zapalenia skóry. Można zalecić stosowanie emulsji, ale nie do każdej kąpieli.

Bez jakich produktów w pielęgnacji można się obyć, a które są absolutnie niezbędne?
Przyszłe mamy, już przed porodem zaopatrują się w nadmierną ilość produktów pielęgnacyjnych,
poleconych przez przyjaciółki, które z powodzeniem tych specyfików używały. Na początek warto
zaopatrzyć się w balsam nawilżający i delikatne, bezpieczne chusteczki do pielęgnacji okolicy
pieluszkowej.
Niezmiernie ważnym i niezbędnym kosmetykiem, jest krem z mineralnym filtrem przeciwsłonecznym o wysokim wskaźniku ochronnym tj. 50 SPF. Na 20-30 minut przed spacerem należy
posmarować skórę maleństwa preparatem ochronnym przed promieniowaniem słonecznym. Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics – AAP) zaleca unikanie bezpośrednich
kąpieli słonecznych do 6 miesiąca życia. Komfortowa temperatura dla dziecka jest podobna do temperatury komfortowej dorosłego.

Jak pielęgnować skórę dziecka zmagającego się z egzemą, alergiami, podrażnieniami,
odparzeniami lub ze skórą wrażliwą albo bardzo suchą?
Przy doborze gamy kosmetyków dla noworodka ważne jest ich dermatologiczne bezpieczeństwo – aby mogły być stosowane od 1 dnia życia. Drugim istotnym kryterium jest obecność
substancji czynnej. Powinna ona pochodzić z naturalnych wyciągów z roślin pochodzących z upraw
ekologicznych, których użycie do produkcji kosmetyku zapewnia uzyskanie nieprzetworzonych substancji czynnych, wolnych od pozostałości nawozów sztucznych czy pestycydów, o dużej wartości
biologicznej. Po pierwszej kąpieli można już nawilżyć skórę malucha balsamem do ciała. Najlepiej
nanosić go po każdej kąpieli, cienką warstwę, nie trąc skóry, ale delikatnie go wklepując.
W sytuacji, kiedy maluch ma skórę skłonną do przesuszania, w dermatozach złuszczających oraz
u noworodków przedwcześnie urodzonych, wskazane jest stosowanie hypoalergicznych organicznych
i przebadanych klinicznie emulsji. Aby poprawić barierę skórno-naskórkową preparat silnie nawilżający
nakłada się 2 razy dziennie.
W ciągu pierwszego roku życia obserwuje się stopniowe dojrzewanie bariery skórnej, dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności w codziennym rytuale jej oczyszczania. Warstwa rogowa naskórka
ulega pogrubieniu, co wpływa na zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody. Kwasowość skóry ulega
obniżeniu do końca drugiego roku życia, osiągając wartość pH około 6,5. Na wskaźniki pH skóry i jej
uwodnienie oraz przeznaskórkową utratę wody istotny wpływ ma sposób mycia i nawilżania.
Częstym problemem z jakim zmaga się wrażliwa skóra dziecka jest odparzenie okolicy pieluszkowej, zwane też rumieniem pieluszkowym. Charakteryzuje się ono zaczerwienioną skórą
w okolicy, którą przykrywa pieluszka. Zmiany rumieniowe mogą zawierać grudki sączące i pęcherzyki,
a skóra staje się obrzęknięta. Ważna jest codzienna pielęgnacja, częsta zmiana pieluszek i obserwacja
pośladków i krocza dziecka. Jeśli tylko zauważy się zaczerwienienie, czy zmianę wypryskową na skórze,
należy zareagować. Delikatna pielęgnacja opiera się na korzystaniu z bezpiecznych chusteczek, bez
zawartości drażniących substancji oraz kremie pielęgnacyjnym z bardzo małą zawartością tlenku
cynku oraz regularnym wietrzeniu tej okolicy.
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Szansa na życie nienarodzonych dzieci
z wadą serca
Katarzyna Parafianowicz
Prezes Fundacji Serce Dziecka

Fundacja Serce Dziecka prowadzi szereg działań interwencyjnych związanych
z kwestią bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. Aktualnie Fundacja interweniuje
w Ministerstwie Zdrowia z wnioskiem przywrócenie do realizacji programu interwencji
kardiologicznych u płodów ratującego życie dzieci z wrodzonymi wadami serca.

d 2011 roku Program interwencji kardiologicznych u płodów działał w Szpitalu
Bielańskim w Warszawie. Od tego czasu do kwietnia 2020 roku kierowany przez Panią
prof. Joannę Szymkiewicz-Dangel, zespół, w skład którego wchodzili także dr. hab. n. med.
Marzena Dębska (II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP) oraz dr n. med. Adam Koleśnik (Pracownia
Interwencji Sercowo-Naczyniowych CZD) wykonał: 94 plastyki zastawki aortalnej, 15 plastyk zastawki
płucnej, 5 balonowych poszerzeń otworu owalnego oraz 14 implantacji stentu do otworu owalnego.
To trzeci taki program na świecie. Program był doskonale oceniany i stawiany za wzór do naśladowania
przez międzynarodowe środowisko medyczne, ale co najważniejsze dla rodziców nienarodzonych
dzieci z wadami serca był nadzieją na uratowanie ich życia.
Dziś rodzice nienarodzonych dzieci ze zdiagnozowaną wadą serca stają przed dramatyczną oceną
systemu polskiej służby zdrowia. Wiedzą, że jeszcze nie tak dawno ich dziecko mogłoby przejść zabieg
w Polsce, a dziś z zupełnie niezrozumiałych powodów nie jest to możliwe bowiem program został
wstrzymany w kwietniu br.
Fundacja zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z apelem zaledwie 2 dni po tym, kiedy jedno
z dzieci nie doczekało przywrócenia programu i zmarło w 12 godzin po narodzeniu. A była ogromna

szansa na uratowanie jego życia w ramach programu interwencji kardiologicznych u płodów. Zabieg
przeprowadzony w ramach programu z ogromnym prawdopodobieństwem uratowałby życie dziecka
bowiem skuteczność zabiegów Zespołu prof. Szymkiewicz-Dangel wynosiła bowiem 90%.
2 kwietnia b.r. program, z trudnych do zrozumienia przyczyn, został zamknięty. Z informacji, które
otrzymaliśmy, wiemy, że program został wstrzymany decyzją dyrektor Szpitala Bielańskiego i kierownika
Kliniki prof. Łukasza Wicherka. Prof. Marzena Dębska, która była jednym z filarów zespołu i prowadzonego programu, została zmuszona do zmiany zatrudnienia. Profesor Dębska rozpoczęła pracę w Szpitalu
im. Orłowskiego w Warszawie i od początku zabiega o wznowienie tego programu w nowym miejscu
pracy. Jednak do dziś nie ma żadnej decyzji, zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i dyrektora Szpitala
im. Orłowskiego o wznowieniu.
Niezrozumiały jest dla nas brak decyzyjności w tej sprawie i zaprzestanie prowadzenia jedynego
w Polsce, drugiego w Europie i trzeciego w świecie programu interwencji kardiologicznych u płodów.
Znakomity zespół specjalistów oraz dedykowany programowi specjalistyczny sprzęt medyczny czekają
na rozpoczęcie wykonywania zabiegów. Tymczasem nienarodzone dzieci z wadą serca, u których
możliwe jest przeprowadzanie operacji w czasie życia płodowego czekać nie mogą.

Dziecięce serca pod

Beata Kulesza
Prezes Fundacji Serce Dziecka

troskliwą opieką

Każdego dnia w Polsce rodzi się 10–cioro dzieci z wadą serca. Rocznie jest to
ok. 4000 dzieci, które potrzebują często wielokrotnych operacji ratujących życie,
a zawsze kosztownego leczenia i stałej rehabilitacji.

undacja Serce Dziecka prowadzi szereg działań na rzecz dzieci z wadami serca oraz dzie		
cięcych oddziałów kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Podobnie, jak przez ostatnie
15 lat najważniejszym działaniem Fundacji jest wsparcie leczenia oraz rehabilitacja dzieci z wadami
serca. 2019 to był kolejny rok, w którym wzrosła liczba dzieci będących pod naszą opieką. Obecnie
wspieramy ponad 3500 dzieci, każde z nich znamy z imienia i znamy jego potrzeby. Nasi Podopieczni
i ich rodziny otrzymują od nas pomoc w organizacji leczenia, wsparcie emocjonalne oraz finansowe.
Kiedy dziecko wychodzi po operacji serca ze szpitala, nie kończy się jego leczenie. Przed nim przyjmowanie drogich leków, długa kosztowna rehabilitacja i częste wizyty u specjalistów, w wielu przypadkach
oddalonych kilometry od miejsca zamieszkania. Fundacja wspiera finansowo rodziców, by zapewnić
dzieciom jak najlepszą opiekę i aby kondycją nie odbiegały od swoich rówieśników.
Fundacja Serce Dziecka nie otrzymuje wsparcia w postaci grantów ze strony państwa. Nie prowadzimy odpłatnej działalności gospodarczej, nastawionej na zysk. Wszystko, co robimy, zawdzięczamy
hojności naszych Darczyńców — wrażliwych osób o dobrych sercach, którzy przekazują darowizny,
1% swojego podatku, własną pracę i czas. Dzięki wsparciu w 2019 roku kupiliśmy specjalistyczny
sprzęt dla oddziałów kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, finansowaliśmy leczenie i rehabilitację
Podopiecznych oraz udzieliliśmy wsparcia ich rodzicom w trudnych chwilach.
Ogromnym sukcesem Fundacji są organizowane od 9 lat letnie turnusy rehabilitacyjne, gdzie nasi Podopieczni mogą spędzać czas wśród rówieśników. W ramach cyklu Akademia Serca organizujemy coroczną
konferencję, która jest okazją, nie tylko zdobycia wiedzy o nowoczesnych metodach leczenia wad serca, ale

także możliwością wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami. Dzięki hojności Darczyńców powstał też
nowoczesny Bank Krwi w Centrum Zdrowia Dziecka, którego budowę też wspieraliśmy finansowo.
W 2019 roku uruchomiliśmy odnowioną i unowocześnioną stronę internetową, która pozwoli nam
jeszcze szybciej i skuteczniej docierać do rodziców potrzebujących wsparcia. Uruchomiliśmy również
w całości zaprojektowaną i stworzoną przez Fundację unikalną platformę PULS, która umożliwia Podopiecznym elektroniczny dostęp do ich indywidualnych kont zapewniając transparentność finansową i umożliwiającą komunikację z Fundacją oraz rozliczanie kosztów wyłącznie na podstawie elektronicznych
dokumentów.
Obecny rok jest szczególny. W czasie trwającej pandemii koronawirusa Fundacja aktywnie włączyła
się w zbiórkę środków i zakup sprzętu. W trosce o zdrowie personelu medycznego oraz najmłodszych
pacjentów zaopatrzyliśmy ośrodki kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej w ponad 50 000 szt. środków ochrony osobistej, prowadzimy też akcję #WspieramMedyka, która ma pomóc przejść lekarzom
i personelowi medycznemu przez ten trudny dla nas wszystkich czas.
Nasze działania nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony naszych Darczyńców. To dzięki Nim
kupujemy sprzęt medyczny pozwalający lekarzom ratować życie i zdrowie naszych dzieci, dlatego
zwracamy się do Państwa o wsparcie nas w postaci darowizny. To trudny rok dla NGO, a każda, nawet
najmniejsza kwota, przekłada się na realną pomoc. Razem możemy zrobić więcej.
Pamiętajmy, że codziennie rodzą się dzieci, które potrzebują naszego wsparcia. Dzieci, które potrzebują
Serca – tak w dosłownym jak i metaforycznym znaczeniu.
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Świadome macierzyństwo
		
ędąc mamą dużo się dostaje. Emocje, które towarzyszą macierzyństwu są nie do opisania. Wart opisania jest natomiast fakt, że bycie mamą także odbiera. Weźmy na przykład taki
kawałek salonu wypełnionego zabawkami, miejsce obok kierowcy czy zaległe seriale na Netflix.
Matka, szczególnie na wczesnym etapie, jest gdzieś z boku, bo karmi albo usypia. Jej uwaga skierowana jest nieustannie na dziecko i bez uwagi innych traci poniekąd na swej ważności. Matka siedzi
w samochodzie na tylnym siedzeniu faktycznie i symbolicznie. Łatwo ją pominąć i uznać, że nie może,
nie ma czasu albo siły. Matka często pomija samą siebie. Oddaje czas, uwagę, sen i zaangażowanie.
Macierzyństwo trochę odbiera, ale jeszcze więcej oddaje. Dzieje się to powoli, krok po kroku, każdego dnia. Trudno jest to sobie na szybko zrównoważyć i dlatego tak ważna jest codzienna troska
o siebie i uważność na matczyne potrzeby i emocje.
Jeśli masz wrażenie, że macierzyństwo Ci czasem odejmuje, to nie zapomnij sobie dodać. Nie
czekaj na specjalną okazję. Nie przekładaj na jutro, na za tydzień. Niespełniona mama to niespełnione
dziecko. Ono od Ciebie uczy się jak dbać o własne potrzeby. Choćby miała to być krótka, wyrwana
z codzienności chwila. Warto zacząć od małych rzeczy. Kilka łyków ciepłej kawy, ze świadomością
własnego oddechu i tego co nas otacza, czynią cuda. Ważne, by przełączyć się z trybu „działaj” na tryb
„bądź”. Pomimo piętrzącego się prania, rozrzuconych zabawek i pełnego zlewu w kuchni, zatrzymać
się na chwilę i dostrzec to co ważne. Masz prawo zadbać o siebie bez wyrzutów sumienia. A gdy
towarzyszą Ci zbyt często, rozłóż je na czynniki pierwsze. Czasem po wyrzuty sumienia sięgamy jak
po pudełko lodów czekoladowych. Na chwilę dają poczucie wyrównanych rachunków.

Dziecko nie chce byś była perfekcyjna.
Ono chce byś była.
Działają jak kara - zawiniłam, odpokutuję. Poczucie winy nie szuka rozwiązań. Skłania nas do pogrążania się w trudnych emocjach. Może być jednak lekcją, drogowskazem dla naszych działań. Może służyć
do znalezienia przyczyny i wytyczenia sobie realnego celu. Szukanie przyczyn nie po to, by się wybielić
i usprawiedliwić, lecz, by w miarę możliwości zbudować sobie drogę prowadzącą do zmian. A jeśli
przyczyn usunąć się nie da, to może trzeba obniżyć standardy i nie wymagać od siebie za dużo.
W matczynych meandrach czasem pojawia się też smutek. Taki, którego ukrycie zabiera więcej energii niż gdyby miało się go świadomie prze żyć i pokazać. Taki, który odbiera energię, uwypukla codzienność
i przewiduje czarną przyszłość. Matczyny smutek jest potęgowany
przez kontekst. O wiele trudniej się go znosi, gdy wokół pełno zdjęć z filtrami, ludzi z sukcesami i motywujących wpisów w social mediach.
A gdyby tak się z nim zmierzyć, nazwać po imieniu i podzielić się z kimś
bliskim? Powiem więcej! Dobrze, że ten smutek przeżywamy. Smutek pozwala nam się na chwilę zatrzymać. Zwolnić i przyjrzeć aktualnej sytuacji.
Czasem asekuracyjnie każe nam się wycofać i nie popaść w nadmierny perfekcjonizm. Po prostu – spełnia swoją funkcję. Żeby ze smutkiem się uporać
trzeba przestać się z nim zmagać. Przestać szarpać za włosy i obarczać
winą. Przestać porównywać z przyjemnym stanem zadowolenia. Należy go
przyjąć, a czasem mu się bliżej przyjrzeć, dopytać z czym przyszedł. Tym bardziej, że często przegrywa ze złością, na którą o wiele częściej sobie pozwalamy.
I, tym bardziej że przecież jako mama „powinnam” być szczęśliwa. Powiem tak - jako
mama powinnam pokazać mojemu dziecku, że mam prawo, adekwatnie do sytuacji,
przeżywać wszystkie emocje.
Jeśli masz wrażenie, że nie jesteś wystarczająco dobrą mamą, to wnikliwie przyjrzyj się
swoim wyobrażeniom na temat rodzicielstwa innych osób. Trzeba pamiętać, że często porównujemy swoje wnętrze do czyjegoś zewnętrza, które możemy sądzić tylko po pozorach. Uważam, że panuje niebezpieczny trend, który skupia głównie uwagę na pokazywaniu tego co ładne i
często materialne. Trend ten tworzy ryzykowny mechanizm: „mam-pokazuję, przeżywam-ukrywam” i
zafałszowuje obraz macierzyństwa. Buduje perfekcyjny obraz matek, bez kontekstu zmęczenia, rutyny
smutku czy poczucia winy. Jeszcze bardziej wpycha w poczucie osamotnienia i braku zrozumienia.
Marzy mi się „matczyny coming out”. Taki, w którym, jako matki, będziemy mogły bez wstydu i obawy
przed oceną otwarcie przyznać czego doświadczamy i z czym się zmagamy - to niezwykle uwalniające
i warte uwagi doświadczenie.

mgr Paula Niedźwiecka
Pedagożka, Coach
Trenerka umiejętności społecznych
Autorka @pracownia.rodzicielstwo
(na Instagramie)
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Pielęgnacja wymagającej skóry
Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Kierownik Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej
i Onkologicznej UM w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie
dermatologii i wenerologii

Skóra jest największym organem w naszym organizmie.
U małego dziecka jest wyjątkowa w dotyku, ale ma większe potrzeby,
dlatego warto wiedzieć, jak zapewnić jej optymalną ochronę.

Czym charakteryzuje się skóra noworodka, dziecka?
Skóra małego dziecka jest niedojrzała, charakteryzuje się luźnym układem komórek, jest cieńsza, pozbawiona więc naturalnych mechanizmów obrony przed czynnikami środowiskowymi. Dojrzewa około
1. roku życia, stąd też narażona jest na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, toksyn, alergenów,
łatwiej ulega podrażnieniu, czego klinicznym objawem jest rozwój zmian zapalnych, a nawet nadkażeń
bakteryjnych lub wirusowych.
W jaki sposób pielęgnować zdrową (ale niedojrzałą) skórę maluszka? Czym różni się pielęgnacja skóry,
jeśli zachodzi tylko podejrzenie alergii, od takiej, gdzie mamy już zdiagnozowany problem?
Uznaje się konieczność właściwej i systematycznej pielęgnacji skóry małych dzieci, przy czym chodzi tu
zarówno o prawidłową kąpiel, jak i stosowanie emolientów. Kąpiel najmłodszych powinna być krótka,
max. 3-5 minut, raczej w chłodnej wodzie, ma służyć umyciu dziecka, a nie zabawie. Pod koniec kąpieli
należy dodać do wody emolient. Natychmiast po wyjęciu dziecka z kąpieli, należy delikatnie osuszyć skórę
i nałożyć emolient - im szybciej, tym lepiej, rekomendujemy aplikację w czasie 3-5 minut po osuszeniu skóry.
Jeśli mamy skórę problematyczną, ze zdiagnozowanym problemem atopii, nie powinniśmy rezygnować
z kąpieli, ale powinny być one krótkie, przy czym jednorazowa emiolientacja nie wystarczy. Taką skórę należy
smarować 3-4 razy dziennie. Należy zintensyfikować stosowanie kremów i odpowiednio taką wymagającą
skórę nawilżyć i zabezpieczyć przed wysuszaniem. Są opinie, że skórę z AZS należy myć raz w tygodniu.
Natomiast osobiście zalecam zdrowy rozsądek i kąpiel w zależności od potrzeb higienicznych dziecka.
Parafina w ostatnich czasach ma różną prasę. Dla kogo przeznaczone są produkty oparte na naturalnych
składnikach, a kiedy warto sięgnąć po produkty bazujące na parafinie?
Emolienty dobiera się indywidualnie i jako lekarze rekomendujemy produkty przebadane dermatologicznie,
które otrzymały od odpowiednich instytucji certyfikaty do stosowania u najmłodszych dzieci. Nie preferujemy tłustych produktów jak np. wazelina, które nie są w stanie zadbać o nawilżenie skóry. Parafina
jako składnik może znajdować się w kremach, maściach i innych produktach, jest wykorzystywana jako
substancja okluzyjna, tworząc na naskórku cieniutką warstwę ochronną, która zapobiega utracie wody

z głębszych partii skóry. Najnowszej generacji emolienty dbają o odpowiednie natłuszczenie, nawilżenie
i regenerację skóry, w tym także tej bardziej wymagającej.
Czy emolienty dla dzieci są również odpowiednim kosmetykiem dla dorosłych? Czy jeżeli produkt ma
badania od pierwszych dni życia warto używać go także w późniejszym wieku, w tym u dorosłych?
Emolienty mogą być stosowane w każdym wieku. Kosmetyki, które są dozwolone dla maluszków od pierwszych dni życia nie zaszkodzą skórze starszych dzieci oraz dorosłych. Emolienty pozwalają przywrócić oraz
utrzymać prawidłowy poziom nawilżenia, natłuszczenia oraz elastyczności skóry. Z tego powodu idealnie
sprawdzają się do pielęgnacji skóry atopowej, delikatnej czy skłonnej do podrażnień niezależnie od wieku.
Co powinno zaniepokoić rodzica na skórze dziecka? Czym objawia się atopowe zapalenie skóry?
Skóra sucha, z silnym świądem i stanem zapalnym, u najmłodszych często zmiany na policzkach, rękach
i stopach, mogą być też na całej skórze, zazwyczaj wolna jest okolica pieluszkowa. Silny świąd powoduje, że
dzieci są niespokojne, płaczliwe, mają zaburzenia snu. To powinno wzbudzić niepokój rodziców. Rozpoznanie przez rodzica AZS jest trudne i praktycznie niemożliwe, dlatego należy skonsultować się z lekarzem.
Łojotokowe zapalenie skóry przypomina atopowe zapalenie, dlatego samodzielna diagnoza rodzica
może być nietrafna. Wszystko co odbiega od normy powinno być skonsultowane z dermatologiem,
dla spokoju własnego i dziecka.
Jaki jest wpływ chorób skórnych (np. AZS, łuszczyca) na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka?
Zaburzenia snu powodują niewyspanie, a więc w konsekwencji zaburzenia w zachowaniu - czasami
agresję, problem z nawiązywaniem kontaktów społecznych; dzieci mogą czuć się stygmatyzowane,
odrzucone przez rówieśników, stąd może rozwijać się stan lękowy, depresja. Dziecko należy otoczyć
specjalistyczną opieką psychologiczną. Ważne jest też dotarcie do zdrowych dzieci i wytłumaczenie im, że
AZS nie jest chorobą zakaźną, tylko uwarunkowaną genetycznie i że nic im nie zagraża ze strony rówieśnika
chorego na AZS. Dzieci z AZS mogą gorzej się uczyć, być „nieobecne” na zajęciach, gdyż są niewyspane
i rozkojarzone świądem.
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Meningokoki – to

trzeba wiedzieć!

Materiały promocyjne przygotowane i pochodzące od Health Direction Media

Inwazyjna choroba meningokokowa może zagrażać życiu i zdrowiu
przede wszystkim dzieci, a jej najczęstszą postacią jest sepsa z zapaleniem
opon mózgowo-rdzeniowych. Czy możemy przed nią uchronić siebie
i swoich bliskich?

Dr n. med. Alicja Karney
Kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia
w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

		
eningokoki to popularna nazwa bakterii, dwoinek zapale		
nia opon mózgowo-rdzeniowych, które są dosyć powszechne w społeczeństwie, a ich głównym rezerwuarem jest
człowiek, konkretnie jego noso-gardło. Mniej więcej około
10% zdrowych ludzi nie ma objawów, a jest nosicielami
meningokoków, z kolei w grupie dziecięcej mówi się, że
może to być nawet do 80% populacji - tłumaczy dr n. med.
Alicja Karney, kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia
w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
Bakterie te mogą wywołać takie „proste choroby” jak zapalenie gardła czy ucha, ale najbardziej obawiamy się inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM). Może ona przebiegać
jako sepsa lub ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
a w około 60% przypadków pod obiema tymi postaciami jednocześnie. IChM rozwija się w sposób nagły i może zagrażać
życiu – nawet co piąty chory umiera.
Zachorować można w każdym wieku, jednak najczęściej chorują dzieci do 5. roku życia (przy czym
szczyt zachorowań przypada w 1. roku życia). Meningokoki roznoszą się drogą kropelkową, stąd zakażenie się w skupiskach tj. żłobki i przedszkola jest
wysoce prawdopodobne z racji bliskości kontaktów pomiędzy maluchami. Kolejna grupa ryzyka to młodzież
i młodzi dorośli, w wieku od 15-24 lat. Należy jednak zaznaczyć, że najgroźniejszy przebieg inwazyjnej choroby
meningokokowej jest u najmłodszych dzieci, do 2. roku
życia - podkreśla dr Karney.
Wyróżniamy 12 grup serologicznych meningokoków, ale za
95% przypadków zakażeń odpowiada 5 z nich, tj. A, B, C, W,
Y. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, najczęściej występuje typ B i to on wywołuje 60-70% przypadków inwazyjnej
choroby meningokokowej. Przy czym wśród dzieci do 2. roku
życia ten procent jest jeszcze większy, stąd z powodów epidemiologicznych w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć
dzieci właśnie przed meningokokami typu B.
Najlepszą metodą zapobiegającą meningokokom są szczepienia ochronne, które są dostępne w naszym kraju już od
wielu lat. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych profilaktyka zakażeń meningokokowych zalecana jest już niemowlętom, ponieważ największa zachorowalność występuje
wśród najmniejszych dzieci. Szczepienie można wykonać po
ukończeniu 2 m-ca życia dziecka.
Podejmując decyzję o szczepieniu warto wiedzieć, że choroba meningokokowa co prawda nie jest częsta, ale ma ciężki
przebieg, wysoką śmiertelność oraz groźne powikłania, do
których należą m.in. utrata słuchu, zaburzenia rozwoju, uszkodzenia mózgu, ubytki skóry a nawet amputacja palców lub
kończyn.
Pierwsze objawy ataku meningokoków są trudne do rozpoznania, ponieważ mogą przypominać popularne zakażenia wirusowe jak np. przeziębienie. Pojawiają się gorączka, wymioty,
biegunka, brak apetytu. Mało charakterystyczne symptomy
inwazyjnej choroby meningokokowej sprawiają trudność
w postawieniu diagnozy nawet doświadczonym lekarzom.
Co należy podkreślić, i co odróżnia tę chorobę od innych,
to jej błyskawiczny przebieg: IChM może rozwinąć się zaledwie w przeciągu 24 godzin - mówi dr Karney. Rodzice
powinni zwrócić uwagę na wysoką gorączkę, której nie można
obniżyć przy pomocy leków przeciwgorączkowych. Dziecko
może być bardzo rozdrażnione, źle reagować na dotyk (tzw.
przeczulica skórna), może pojawić się sztywność karku. Objawy mogą być zróżnicowane, w zależności od wieku dziecka
oraz postaci choroby, a więc od tego, czy mamy do czynienia
z zapaleniem opon mózgowych, cz y z sepsą. Rodziców powinna też zaniepokoić wysypka wybroczynowa,
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która występuje w formie czerwonych plamek wielkości łebka szpilki i nie znika pod naciskiem (można to sprawdzić za pomocą tzw. testu szklanki). Taka charakterystyczna wysypka, która z czasem zlewa się w większe plamy to sygnał alarmowy,
że bakterie są we krwi i mały pacjent powinien w jak najkrótszym czasie znaleźć się w szpitalu – alarmuje dr Karney.
Podejrzewając zakażenie meningokokami należy jak najszybciej szukać pomocy medycznej. Kluczowy jest czas rozpoznania
i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Nawet kilkugodzinne opóźnienie może zmniejszyć szanse na przeżycie, a u co piątego
pacjenta spowodować trwałe okaleczenie - zaznacza dr Karney.
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