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 Strona epozytywnaopinia.pl to wiarygodne źródło wiedzy, stworzone 
z inspiracji rodziców i dla nich, którego zadaniem jest ułatwić piękną, 

ale wymagającą rodzicielską drogę. 

Pozytywna Opinia 
Instytutu Matki i Dziecka
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Posiadane certyfikaty:

Wybieraj bezpieczne produkty dla siebie i dziecka! 
Zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dziecka to wartości 
bezcenne dla każdego rodzica. Jednak wybór właściwego, spełnia-
jącego te oczekiwania produktu, w gąszczu reklam i pełnych półek 
sklepowych stanowi dziś nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla rodziców 
spodziewających się pierwszego dziecka. Wsparciem dla nich i dla 
wszystkich rodziców, którzy chcą czuć się bezpiecznie w swoich ro-
dzicielskich wyborach jest pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziec-
ka. Kupując oznaczone nią produkty, masz pewność, że dokonujesz 
świadomego i mądrego wyboru. 

Zaufaj doświadczeniu
Instytut jest najstarszą jednostką w Polsce opiniującą produk-
ty dla niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży. Doświadczenia w tym 
zakresie sięgają lat powojennych, kiedy rozpoczęto współpracę  
z przemysłem opracowując receptury produktów ułatwiające wal-
kę z problemem niedożywienia najmłodszych. Dzisiaj zmieniły się 
okoliczności i przepisy, ale Instytut kontynuuje tradycje opinio-
wania wykorzystując i aktualizując zdobytą na tym polu wiedzę  
i doświadczenie oraz wypracowane przez lata kryteria oceny. 

Jak opiniujemy?
Instytut wydaje opinie o produktach spożywczych, kosme-
tykach, środkach do prania i artykułach użytkowych np. pie-
luszkach, wózkach lub ubrankach. Po kwalifikacji wstępnej, do 
kolejnych trzech etapów opiniowania przechodzą tylko wy-
brane produkty. Na wstępnym etapie odrzucamy te, które nie 
mają szansy jej uzyskać, bo celem pozytywnej opinii, zgodnie 
z nazwą, jest pozytywna sugestia, czyli wskazanie najlepszych  
produktów. Z tego powodu wiele osób sądzi, że Instytut nie wy-
daje negatywnych opinii. Jednak złe produkty są eliminowane  
już na samym początku. Z około 400 wniosków do dalszych  
badań przyjmujemy mniej więcej sto mniej, przy czym warto za-

uważyć, że wniosków o opinię zwykle nie składają producenci 
wyrobów ogólnie uznawanych za niezdrowe, czyli np. napojów 
gazowanych czy klasycznych słodyczy. Na etapie kwalifikacji 
odrzucamy najwięcej (55%) produktów żywnościowych, tro-
chę mniej (30%) produktów kosmetycznych i niewiele (15%) 
produktów użytkowych. Producenci tych ostatnich, zazwyczaj 
chętnie wprowadzają zalecane przez ekspertów zmiany, ko-
nieczne do uzyskania pozytywnej opinii. Produktów użytko-
wych opiniujemy też najwięcej.
 Na pierwszym etapie badań sprawdzana jest dostarczona przez 
producenta dokumentacja, w tym wyniki badań, skład produk-
tów i pochodzenie surowców. Doceniane są zwłaszcza produk-
ty bezpieczne i dla użytkownika, i dla środowiska, wytwarzane  
z poszanowaniem zasad ekorozwoju. Eksperci potwierdza-
ją prawdziwość certyfikatów i analizują proces produkcji, 
łańcuch dostaw oraz wszystko co wpływa na ostateczną 
jakość i bezpieczeństwo produktu. Na tym etapie opinio-
wania często odbywa się również wizytacja zakładu pro-
dukcyjnego. Następnie produkt podlega eksperckiej ocenie 
sensorycznej, podczas której uwaga specjalistów skupia się 
na jego cechach użytkowych jak m.in. wykonanie, wytrzy-
małość, walory użytkowe, smakowe itp. Pozytywny wynik 
dwóch opisanych wyżej etapów pozwala na wykonanie 
badań aplikacyjnych i użytkowych z udziałem pielęgniarek,  
położnych i lekarzy specjalistów oraz wybranych rodziców 
i ich dzieci. Celem jest w tym przypadku potwierdzenie 
deklarowanych przez producenta właściwości produktu.  
Wyniki wszystkich prac prezentowane są w postaci raportu -  
opinii dokładnie opisującego zakres i metodykę przepro-
wadzonego badania. Pozytywna opinia jest wydawana na 
okres 3 lat. W tym czasie produkt podlega stałej obserwacji.  
Analizujemy i wyjaśniamy też wszelkie uwagi ze strony 
rodziców. 

Pozytywna opinia – co to znaczy?
Wyjątkowość opinii wydawanych przez Instytut wynika z tego, że 
nie ograniczają się one tylko do oceny walorów użytkowych pro-
duktów. Zespoły ekspertów drobiazgowo analizują szczegóły tech-
niczne dotyczące jakości materiałów, składników czy konstrukcji 
oceniając także bezpieczeństwo zdrowotne produktu. Co więcej 
sprawdzają też, czy produkt jest odpowiedni do wieku dziecka,  
a tym samym, czy wspomaga jego harmonijny rozwój. Warto przy 
tym zauważyć, że wszyscy eksperci to specjaliści medycyny wieku roz-
wojowego, lekarze pediatrzy, neonatolodzy, alergolodzy, ortopedzi, 
rehabilitanci i wielu innych, z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym. Wydana przez nich opinia to nie jedynie prywatna, su-
biektywna ocena, ale stanowisko instytucji u podstaw, którego leży  
nie tylko wiedza, ale obowiązujące przepisy prawa, wytyczne konsul-
tantów i potwierdzone wyniki badań naukowych.
 Instytut Matki i Dziecka od lat wspiera rodziców w ich codziennych 
wyborach. Na potrzeby rodziców działa również strona epozytyw-
naopinia.pl, gdzie z łatwością można znaleźć wszystkie pozytywnie 
zaopiniowane przez Instytutu produkty. 

Epozytywnaopinia.pl - codzienne wsparcie  
w podejmowaniu świadomych decyzji

Strona epozytywnaopinia.pl to wiarygodne źródło wiedzy,  
stworzone z inspiracji rodziców i dla nich, którego zada-
niem jest ułatwić piękną, ale wymagającą rodzicielską drogę.  
Epozytywnaopinia.pl to miejsce, w którym eksperci Instytutu  
- lekarze, specjaliści i naukowcy dzielą się z rodzicami doświadcze-
niem zdobytym w trakcie wielu lat opiniowania i zwracają uwa-
gę na kryteria stosowane w procesie opiniowania. Dzięki temu 
rodzice mogą dokonywać świadomych i mądrych wyborów, 
a tym samym wspierać swoje dzieci w harmonijnym rozwoju.  
 Zajrzyj na www.epozytywnaopinia.pl i znajdź wsparcie w podej-
mowaniu mądrych, rodzicielskich decyzji.

Najbezpieczniejsze chusteczki na świecie

Współpracujemy z:Polecane przez brytyjskich specjalistów



Co to jest moczenie nocne?
Moczenie nocne, po chorobach układu oddechowego, jest dru-
gą co do częstości występowania, przewlekłą chorobą u dzieci. 
Problem ten dotyczy ogromnej grupy dzieci na całym świecie, 
szacuje się, że w Polsce na zaburzenia oddawania moczu cierpi 
ponad 300 tys. dzieci, z czego 80% stanowi moczenie nocne. Cho-
roba ta najczęściej spowodowana jest czynnikami fizjologicznymi, 
czyli zbyt małą pojemnością pęcherza lub nadmierną produkcją 
moczu w nocy, a bardzo rzadko czynnikami psychologicznymi, jak 
powszechnie się uważa. Przyczyny nocnego nietrzymania moczu 
mają charakter medyczny, z kolei nasilenie problemów emocjo-
nalnych wyraźnie wzrasta z czasem trwania moczenia nocnego. 

Czym skutkuje nieleczone moczenie nocne?
Dziecko pokonuje różne kamienie milowe swojego rozwoju  
tj. chodzenie, mówienie tak i kontrole nad czynnościami fizjolo-
gicznymi. Uważa się, że w 3-4 roku życia dziecko powinno kontro-
lować oddawanie moczu w dzień i do końca 5 roku życia w nocy. 
Jeśli po tym okresie dziecko nie osiąga tej umiejętności, jest to 
rozpoznawalne, jako stan patologiczny i powinno się zasięgnąć 
porady lekarza. Jeżeli czeka się zbyt długo z pójściem do specja-
listy i rozpoczęciem diagnostyki, to może dojść do przeoczenia 
poważnych schorzeń typu choroby nerek czy wady układu mo-
czowego lub np. cukrzycy. W znacznej większości przypadków 
konsekwencje nieleczenia moczenia nocnego powodują poważ-
ne zaburzenia psychiczne. U dzieci tych zauważa się niższą samo-
ocenę, nie mogą uczestniczyć w aktywnościach szkolnych 
tj. wyjazdy na zielone szkoły czy wycieczki, a także cierpią na 
tym kontakty społeczne np. nocowanie u przyjaciół. W prze-
prowadzonych wśród dzieci badaniach, zmoczenie się w szkole 
znalazło się na III miejscu, na liście najbardziej dramatycznych 
wydarzeń w życiu. Z powodu obawy przed zmoczeniem i wsty-
du z tym związanego dzieci ograniczają kontakty z rówieśnikami.  
 Kolejną konsekwencją zaniechania podjęcia leczenia jest gor-
sza jakość snu, co wpływa na wyniki w nauce i zdolność uczenia 
się. Brak właściwego wysypiania się w nocy, może wpływać na 
ogólną psychosomatyczną kondycję młodego, rozwijającego się 
organizmu dziecka.

Jak można zmobilizować rodziców do szukania 
pomocy, kiedy ich dziecko cierpi na tę przypadłość?

Należy przede wszystkim uświadomić rodzicom, jakie są nega-
tywne skutki nieleczenia moczenia nocnego i jakie to niesie za 
sobą konsekwencje. Nie do przecenienia jest również fakt, że 
wpływa to negatywnie na życie całej rodziny. Bezwiedne odda-
wanie moczu w nocy, to problem nie tylko dziecka, dotyka on 

całą rodzinę. Rodzice są zestresowani, przemęczeni, niewyspani, 
bo nocne moczenia dziecka to dodatkowe obowiązki w domu. 
Nie bez znaczenia jest też aspekt ekonomiczny - dodatkowe 
prania, pieluchy, wymiany materacy, to wszystko obciąża budżet 
rodzinny. Wszystkiemu temu można zaradzić, podejmując w od-
powiednim czasie diagnostykę i leczenie. Mylne jest przekona-
nie wielu rodziców, że dziecko „z tego wyrośnie”. Ważny jest fakt, 
że jeśli jeden z rodziców dziecka się moczył, to takie dziecko jest 
obciążone moczeniem nocnym w 37%, a jeśli oboje rodziców 
mieli taką przypadłość, to prawdopodobieństwo wzrasta aż do 
75%. Dlatego rodzice powinni przypomnieć sobie, jak czuli się 
w tym czasie, gdyż to z pewnością zmobilizuje ich do zajęcia 
się tym problemem.

Jak rodzic może wesprzeć dziecko, które cierpi 
na moczenie nocne?

Kluczowa jest postawa wspierająca. Nie może być mowy o karaniu 
czy negatywnym stosunku wobec takiego dziecka. To jest tak, jakby 
karać za każdą inną chorobę, a przecież moczenie nocne jest niezależ-
ne od dziecka. Choroba ta nie wynika z lenistwa czy złej woli dziecka. 
Żadne dziecko nie chce moczyć się w nocy i rodzic powinien szukać 
pomocy specjalisty, aby ten problem rozwiązać. Zadaniem rodziców 
jest okazywanie miłości, dowartościowywanie, motywowanie oraz 
przedstawienie sposobów rozwiązania trudności np. poprzez bajki 
terapeutyczne. Rodzic powinien dawać poczucie bezpieczeństwa  
i pokazać, że dziecko nie jest z tym problemem samo. Wyrozumiały  
i wspomagający rodzic, to sedno sukcesu terapeutycznego.

Moczenie nocne – problem do rozwiązania
ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
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Dr n. med. Michał Maternik 
Specjalista pediatrii, nefrologii i nefrologii dziecięcej 

Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży Gdański 
Uniwersytet Medyczny

Moczenie nocne może stać się poważnym obciążeniem zarówno dla 
dziecka, jak i jego rodziców. Postępowanie w przypadku moczenia 

nocnego zależy od jego przyczyny. Dlatego warto zwrócić się  
o pomoc medyczną. Sprawdź, co zrobić, aby znaleźć źródło 

problemu. Poznaj działania, które pomogą złagodzić jego skutki. 

Bajki terapeutyczne pomagają dziecku w przezwyciężaniu lęków oraz w radzeniu sobie w różnych 
sytuacjach. Wiele przeżyć, które dla maluchów są trudne, rodzicom mogą wydać się błahe. 
Bajki terapeutyczne przychodzą z pomocą również opiekunom, którzy chcieliby przepracować  
z dzieckiem określone tematy, a nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić. To nie są zwykłe bajki, lecz 

„bajki, które leczą”.
Uleczone bajką terapeutyczną dziecko odzyskuje nadzieję, zaczyna widzieć rozwiązanie sytuacji,  

w której się znalazło. Odnajduje też akceptację swoich negatywnych 
emocji, a współodczuwanie z bohaterem opowiadania pozwala na 
stopniowe otwieranie się. Dzięki świeżemu spojrzeniu codzienność 
nabiera innej jakości i barw. Nie jest już taka straszna, bo dziecko nie 
czuje się osamotnione.

Pobierz książkę, 
która pomoże Twojemu dziecku 

przejść przez trudny czas

Pobierz e-book na
suchyporanek.pl

Pobierz audiobook
(czyta Wiktor Zborowski)

książka
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https://suchyporanek.pl/ksiazka/
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         a temat wagi czasu chorzy na stwardnienie  
           rozsiane oraz eksperci kliniczni mogą powie- 
          dzieć wiele: czas w przypadku SM ma funda-
mentalne znaczenie. Czasu bez leczenia nie da się 
nadrobić z powodu postępujących zmian w mózgu, 
czas życia w sprawności jest nie do przecenienia, lecz 
czasem samo postawienie diagnozy trwa latami.  
A nam zależy przede wszystkim na tym, aby pacjenci 
chorujący na SM mogli prowadzić normalne życie, żeby 
byli na rynku pracy, aby mogli być rodzicami. Osoba, która 
szybko otrzymała leczenie nie wypada z rynku pracy, nor-
malnie funkcjonuje w całym swoim środowisku społecz-
nym, może założyć rodzinę, mieć dzieci, realizuje pasje  
i kieruje swoim życiem, tak jak osoba zdrowa. Mamy wiele 
przykładów, gdzie udało się osiągnąć wysoką jakość życia 
mimo choroby. Szybkie wprowadzenie odpowiedniego 
leczenia, przy bieżącym monitorowaniu pacjenta, prze-
łączaniu na bardziej zaawansowane leki, jeśli jest taka 
potrzeba, daje pozytywne rezultaty. To widać bardzo  
w statystykach ZUS czy NFZ, nie ma już tylu rent i absen-
cji chorobowych, osoby chore na SM, które są właściwie 
leczone, są po prostu sprawne. 
 Przypatrzmy się bliżej kobietom. Na SM choruje po-
nad 2,3 milionów ludzi na świecie, przy czym u kobiet 
SM występuje 2 razy częściej niż u mężczyzn. SM jest 
chorobą, która często bywa rozpoznawana w momencie, 
gdy kobieta myśli o założeniu rodziny. Gdy pada rozpo-

znanie SM, pacjentki mogą mieć wiele pytań dotyczą-
cych wpływu ciąży na chorobę oraz wpływu choroby 
na przebieg ciąży oraz na dziecko. Niestety, wyniki badań 
wskazują, że ponad jedna trzecia kobiet z SM, albo cał-
kowicie zrezygnowała z macierzyństwa, albo przesunęła 
moment decyzji o macierzyństwie na później z powodu 
czynników związanych z chorobą. 

Zaleca się, aby wszystkie kobiety w wieku rozrodczym 
chorujące na SM miały dostęp do odpowiedniego po-
radnictwa przedciążowego, w celu omówienia wszelkich 
problemów dotyczących ciąży i wątpliwości związanych 
z przebiegiem choroby w czasie ciąży, po porodzie  
i w dalszej perspektywie. Te tematy, wraz z ekspertami 
medycznymi przybliżamy podczas naszych szkoleń 
„Mama z SM”.

Co macierzyństwo daje kobiecie, a co zabiera? Czy można 
w ogóle w takich kategoriach to rozpatrywać? 

Oczywiście, że można. Mamy bardzo boją się mówić, że macierzyń-
stwo coś im zabiera. Generalnie żyjemy w świecie, który to macierzyń-
stwo bardzo idealizuje – powszechne jest stwierdzenie, że jest to dar, 
cud narodzin, że ciąża to stan błogosławiony, a następnie pierwszy, 
drugi czy trzeci uśmiech dziecka to wszystko wynagradza. Jak naj-
bardziej jest to prawdą, ale po drodze dzieje się bardzo dużo innych 
rzeczy, które sprawiają, że czasami mamy wrażenie, że macierzyństwo 
zabrało nam nasze poprzednie życie. I w pewnym sensie tak jest.  
 W moim przypadku, kiedy zostawałam mamą, za każdym razem 
musiałam sobie wszystko na nowo poukładać i przewartościować. 
Teraz też jestem na tym etapie, bo już miałam odchowane dzieci, by-
łam aktywna zawodowo i teraz znów jestem w tym samym momen-
cie zmiany. Jednak to dzięki dzieciom jestem tym, kim jestem teraz.  

Nauczyłam się bardzo wiele dzięki nim i ta nauka jest nieustanna - 
moje córki obecnie dorastają i to jest jak przeglądanie się w lustrze,  
w którym jest tylko prawda, niczym nie przefiltrowana, nie ugładzona.  
Widzimy siebie w dzieciach, które są np. nieznośne albo rozkapryszo-
ne, bo dzieci nie panują nad swoimi emocjami. Na pewnym etapie 
musiałam skonfrontować się z tym, że sama musiałam dorosnąć, by 
być ich mamą. Zabrałam się za siebie, poukładałam swoje emocje 
i przepracowałam wszystko. Spotkałam się z moim wewnętrznym 
dzieckiem, z tą dziewczynką i porozmawiałam z nią czego jej brakuje, 
za czym tęskni i dałam jej to wszystko. Dzięki temu mogłam stać się 
dorosłą osobą, która zaczęła wychowywać dzieci, a nie była trzecim 
dzieckiem w domu. To był bardzo ważny moment w moim życiu, 
konfrontacja z emocjami, ze zdobytymi doświadczeniami. Pamię-
tam ten moment jako coś radosnego, a nie smutne pożegnanie we-

wnętrznego dziecka. Bo smutno to jest być dorosłym, który zachowuje 
się jak dziecko. Być świadomym dorosłym to bardzo piękne przeżycie 
i życie naprawdę jest prostsze i spokojniejsze. 
 Prawdą jest, że w macierzyństwie można się czuć bardzo samotnym 
nawet jeśli rodzina, mąż partner są obok, to bywają długie godziny, 
kiedy jesteśmy tylko my i dziecko. Macierzyństwo zabiera poprzednie 
życie, które się miało i dobrze by było, gdyby kobiety miały taką świado-
mość i gdzieś to przepracowały jeszcze przed zajściem w ciąże. Miały na 
to zgodę. Dużo kobiet bardzo z tym walczy na początku, co powoduje, 
że nie mają radości z macierzyństwa, bo cały czas mają tęsknotę za tym 
co było, a to już nie wróci! Sama wiem, jak ciężko to zaakceptować i do 
tej pory miewam dni, kiedy tej zgody jest we mnie mniej.

 Czy ma Pani jakiś model rodzicielstwa, który stosuje? 
Wzoruję się na swoim własnym modelu (uśmiech), który powstaje  
i pewnie będzie powstawał do końca życia. Jest to model intuicyjny, 
kierowany uczuciami, sercem i tym, żeby wszystkim było ze sobą do-
brze. Zależy mi, aby wszyscy w rodzinie czuli się rozumiani i wspierani. 
To jest bardzo trudne, bo rzeczywiście łatwiej zastosować model kar 
i nagród, mieć wszystko pod linijkę. Przy moim modelu rodzicielstwa 
trzeba się namęczyć, bo tych emocji jest sporo. I wszystko trzeba 
zawsze przegadać a dzieci uważają, że to nuda.  W naszym domu 
panuje zasada, że jeśli ktoś przeholuje z emocjami to należy prze-
prosić, nieważne czy jest to rodzic czy dziecko. Im więcej będziemy 
mówić o emocjach, tym nam będzie łatwiej i pełniej żyć. Uczę dzieci 
rozpoznawać i nazywać emocje, myślę, że to ważniejsze niż wiele 
rzeczy, których uczą się w szkole i do których nigdy w swoim życiu 
nie wrócą. A czuć będą zawsze. 

Jest Pani twórcą podcastu „Matka też człowiek”. 
Z jakiej potrzeby powstał ten projekt?

To było dość niespodziewane - chciałam nagrywać podcasty, czu-
łam potrzebę zmierzenia się z tym formatem, ale miałam w głowie 
kompletnie inny projekt. Natomiast był to moment, kiedy byłam w 
ciąży i parę osób doradzało mi podcast o rodzicielstwie. Zapisałam 
się na forum ciążowe i zobaczyłam, jak bardzo kobiety potrzebują 
wsparcia, jak szukają rozmów o uczuciach i emocjach, zwłaszcza 
tych trudnych. Stwierdziłam, że skoro ja i tak ciągle o tych dzieciach 
mówię i myślę, to może to jest dobry czas na podcast „Matka też 
człowiek”. Wymyśliłam tę nazwę, wszystkich gości dobieram i zapra-
szam sama, mam totalną swobodę przy wybieraniu tematów. To jest 
bardzo wspaniałe doświadczenie dla mnie, kiedy po drugiej stronie 

odzywają się kobiety, które tego słuchały, piszą do mnie tak piękne 
wiadomości. Słowo, które się w nich najczęściej pojawia to WSPARCIE. 
Właśnie po to jest ten podcast, żeby mówić prawdę jak się czujemy. 
Nie chodzi o wykrzyczenie, że mamy dość, że my matki buntuje-
my się i teraz zrobimy coś szalonego, żebyście wszyscy zobaczyli 
jak bardzo jesteśmy zapracowane i wkurzone. Po prostu w zgodzie 
ze sobą, z naszym sercem, opowiadamy o tym, co czujemy. Projekt 
ten jest dla mnie bardzo ważny. Sama dzielę się tym co przeżywam,  
a ponieważ jestem osobą, która nie boi się stanąć w prawdzie i mówić 
o emocjach czy o uczuciach, to po prostu taka formuła się sprawdza.
 Zależy mi na tym, żeby kobiety wspierały się, a nie oceniały. Że-
byśmy dały sobie święte prawo do tego, żeby każda z nas miała 
swój własny model macierzyństwa. Dajmy sobie wolność, nie po-
równujmy się wzajemnie albo swoich dzieci. Dzięki temu możemy 
się nawzajem inspirować. Różnorodność jest piękna. Ja zawsze się 
skupiam na tym, aby nikomu nic nie radzić, tylko dzielić się swoim 
doświadczeniem. Sama nie znoszę nieproszonych porad. 

Dużo się dzisiaj mówi o wspieraniu się przez kobiety. 
Czy Pani to czuje, czy kobiety rzeczywiście się wspierają?

Mam grupę, niewielką, sprawdzonych lojalnych kobiet, gdzie nie 
ma oceniania, nie ma doradzania po swojemu, tylko jest wsparcie, 
rozmowa i dodanie otuchy. My kobiety nie jesteśmy nauczone, żeby 
prosić o pomoc, bo to kojarzy się ze słabością. Natomiast według 
mnie, słabością jest właśnie, jeśli ktoś nie potrafi korzystać z różnych 
dobrodziejstw, które życie nam podsuwa i daje. Jak chociażby pójście 
na terapię. Przyznanie - nie radzę sobie, to oznaka świadomości, doj-
rzałości i tego, że chce się przeżyć swoje życie wspaniale, najlepiej jak 
się da. Zbudować w sobie siłę, mieć swoje wartości. A nie mieć zgodę 
na to, co jest, choć czujemy jak bardzo nam to nie służy.
 Kobiety boją się oceny i najgorsze co mogą usłyszeć to, że są słabą 
matką. Pomijając fakt, że nikt nie ma prawa i nigdy nie powinien 
mówić w ten sposób o żadnej mamie. Wszystkie mamy chcą jak 
najlepiej dla swoich dzieci. Wystarczyłaby odrobina wsparcia, aby te 
mamy się umocniły i dawały jeszcze lepiej radę. Żeby mogły czerpać 
siłę z dobrego słowa i czuć się docenione. To naprawdę ciężka robota! 

ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
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Szybkie wprowadzenie
odpowiedniego 

leczenia daje 
pozytywne rezultaty

Zależy mi na tym, żeby kobiety
 wspierały się, a nie oceniały

Różnorodność jest piękna

Dajmy sobie święte prawo do tego, żeby każda z nas miała swój własny 
model macierzyństwa. Dajmy sobie wolność, nie porównujmy się wzajemnie 

albo swoich dzieci. Dzięki temu możemy się nawzajem inspirować.  

Stwardnienie rozsiane - nie poddawaj się

Matka też człowiek

Justyna Szyc-Nagłowska
Dziennikarka, mama trójki dzieci,

autorka podcastu „Matka też człowiek” 
dostępnego na platformie Storytel



Zabezpieczenie zdrowia 
Twojego dziecka

 Lista chorób leczonych komórkami 
macierzystymi stale rośnie

Dlaczego krew pępowinowa jest cenna?
Krew pępowinowa zawiera najwięcej komórek macierzystych ze 
wszystkich tkanek. Komórki macierzyste mogą przekształcać się  
w różne tkanki, głównie układu krwiotwórczego, ale tak napraw-
dę mogą powstawać z nich różne inne komórki. Stąd nazwa 
macierzyste - bo są jak matka dla dalszego tworzenia. Dzięki 
tym właściwościom, mają zastosowanie w medycynie przy 
odbudowie uszkodzonych komórek. Od dawna znany prze-
szczep szpiku kostnego, to nic innego jak podawanie komórek 
macierzystych, które przekształcają się w układ czerwonokrwin-
kowy. Po leczeniu np. białaczki, jesteśmy w stanie w ten sposób 
odtworzyć układ krwiotwórczy człowieka. Znamiennym jest 
fakt, że komórki macierzyste mogą odtwarzać niektóre narządy  
np. w ośrodkowym układzie nerwowym. Możliwości są ogrom-
ne i jeżeli mamy coś co może przekształcić się w różne tkanki, 
to daje nam na dzień dzisiejszy możliwości, których sobie nie 
wyobrażamy. Obecnie pandemia jeszcze przyspiesza badania 
w różnych kierunkach, nie tylko tych ściśle wirusologicznych, 
ale również odtwarzania narządów.

Na czym polega terapia komórkami macierzystymi?
Pierwotną ideą terapii komórkami macierzystymi był przeszczep 
szpiku, który ma zastosowanie od kilkudziesięciu lat, ale z krwi 
pępowinowej uzyskujemy większe ilości komórek macierzy-
stych i mają one większą wartość. Komórki macierzyste z krwi 
pępowinowej, mogą być przeszczepiane w celu odbudowania 
układu krwiotwórczego i odpornościowego, przy tym wykazują 
większą skuteczność niż komórki macierzyste pozyskane od 
dawców dorosłych. Mogą być wykorzystywane zarówno do 

przeszczepów autologicznych - dawca jest biorcą pobranych 
komórek, jak i allogenicznych - biorca dostaje komórki od innej 
osoby, np. przeszczepy rodzinne. 

W leczeniu jakich chorób stosowane są terapie 
komórkami macierzystymi?

Terapia ta stosowana jest w ponad 80 chorobach, począwszy 
od nowotworów, schorzeń immunologicznych, poprzez cho-
roby związane z zaburzeniami lub brakiem funkcji enzymów. 
Obecnie już wiemy, że terapie komórkami mają zastosowanie  
np. w autyzmie u dzieci. Szczególne zainteresowanie budzi 
ośrodkowy układ nerwowy, bo uważa się, że przeszczep ko-
mórek może być wykorzystany np. w mózgowym porażeniu 
dziecięcym. Należy zaznaczyć, że zakres chorób, gdzie stoso-
wane są terapie komórkami macierzystymi coraz bardziej się 
poszerza. Medycyna widzi coraz większe możliwości, nawet jeśli 
są one na razie hipotetyczne. Nie wiemy co będzie za 10-15 lat, 
kiedy te możliwości się stworzą wraz z postępem nauki.

Czy krew pępowinowa jednego z dzieci 
może być wykorzystana dla rodzeństwa?

Jak najbardziej. Należy też podkreślić, że rodzeństwo nie musi 
mieć identycznych grup krwi, a przede wszystkim nie musi być 
całkowicie zgodne w układzie HLA, czyli układzie zgodności 
tkankowej, tak jak jest to w przypadku, kiedy dawcy nie są ze 
sobą spokrewnieni. Mechanizm, dlaczego w przypadku ro-
dzeństwa 100% zgodność HLA nie jest konieczny, jest jeszcze 
przedmiotem badań, ale jest to sytuacja niezwykle korzystna 
dla rodziny.

Kiedy zaczynają się przygotowania do porodu?
Każda kobieta jest inna, niektóre począwszy od 2 kresek na teście 
ciążowym mają potrzebę chłonąć dużo informacji dotyczących ciąży 
związanych z prawidłowym odżywianiem, badaniami, aktywnością 
fizyczną itd. i bardzo płynnie przechodzą do zainteresowania się poro-
dem. Od 21 tygodnia ciąży (tc) dostępne są spotkania indywidualne z 
położną środowiskową, które mają na celu edukację, jeśli w trakcie ciąży  

pojawiają się lęki, również te związane z porodem, ale nierzadko z tym 
czy płód rozwija się prawidłowo. Około 30 tygodnia ciąży to optymalny 
moment, aby zainteresować się przygotowaniem do porodu. Można 
zapisać się do szkoły rodzenia, teraz w dobie pandemii poszukać szkoły 
rodzenia on-line czy umówić się na indywidualne spotkanie on-line  
z położną. Możliwości jest bardzo dużo, jeśli pomyślimy o tym właśnie 
w okolicach 30 tc, a szkoła rodzenia trwa około 5 tygodni, to jest szansa, 
że zakończymy edukację jeszcze przed terminem porodu. 
 Warto mieć na uwadze, że poród może się rozpocząć spontanicz-
nie, dlatego nie należy przywiązywać się do konkretnej daty i nie pa-
nikować, kiedy w wyznaczonym dniu poród nie nastąpił. Co warte 
podkreślenia, jest taki typ kobiet, które oddalają ten moment edukacji 
o porodzie, wynika to z dawnych przekonań, aby nie zapeszyć i zbyt 
szybko nie kompletować wyprawki czy szykować pokoju, bo może to 
przynieść pecha. Osobiście uważam, że należy dać sobie czas, przygo-
tować się ze spokojem, sięgnąć po wartościową książkę, która mówi  
o porodzie, aby się z tym tematem oswoić. Można bardzo pięknie  
przeżyć poród jako doświadczenie, które nas umocni, obudzi  
w nas kobiecą moc. Polecam praktykować oddech, bardzo przyda się  
w porodzie, aby okiełznać bóle porodowe i podejść do skurczy nie jak 
do wroga, tylko sprzymierzeńca w porodzie, który pomaga dziecku w 
podróży przez kanał rodny. Szkoła rodzenia ma za zadanie psychoprofi-
laktyki, aby kobieta w trakcie porodu nie była zestresowana, a spokojna.
 Warto zrobić sobie plan porodu, ale nie trzymać się go kurczo-
wo, jako jedyny możliwy scenariusz do zrealizowania. Poród jest 
żywiołem, nad którym trudno zapanować i obecnie pandemia 
pokazała nam, że dużo rzeczy możemy zaplanować, a życie przy-
niesie nam zupełnie inne sytuacje, z którymi musimy sobie radzić. 
W planie porodu chodzi o to, aby omówić  punkt po punkcie 
różne możliwości, strategie i zobrazować kobiecie, jak poród może 
się potoczyć. Musimy brać pod uwagę także cesarskie cięcie, jako 
zakończenie naszej ciąży. Na oddziale położniczym spotykam 
się z kobietami, które bardzo pragnęły urodzić naturalnie i miały  
w sobie żal, kiedy to się nie spełniło. Nie należy sobie robić wyrzu-
tów, bo czasem jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla mamy 
i dziecka.

Jakie są objawy porodu, kiedy rozpoznać, że to już? 
Najczęściej parę tygodni przed porodem pojawiają się skurcze przepo-
wiadające. Dobrze jest badać na stoperze, co ile pojawiają się skurcze, 
a kiedy ich częstość zagęszcza się w określonym przeciągu czasu, mo-
żemy mieć pewność, że coś się zaczyna. Warto wtedy pójść pod ciepły 
prysznic i zaobserwować, czy skurcze ustaną, czy raczej się nasilą. Kiedy 
skurcze pojawiają się co 5 minut i występują dolegliwości bólowe, to 
sygnał, że czas pojechać do szpitala. Może wystąpić też taka sytuacja, 
że skurcze są o różnej częstotliwości, ale odpłynie płyn owodniowy, 
ważne by zapisać datę i godzinę tego faktu i zarejestrować jaki jest 
kolor płynu. Jeśli nie jest bezbarwny, mleczny to należy zgłosić się do 
szpitala. Kiedy rozpoczną się skurcze warto być ze swoją położną w 
kontakcie telefonicznym i skonsultować, co się dzieje i jak należy postę-
pować. Zwłaszcza w pierwszej fazie porodu, może być on prowadzony 
w domu, jeśli nie ma żadnych niepokojących objawów.

Co należy zabrać ze sobą do szpitala?
Po wyborze szpitala, warto zobaczyć na stronie internetowej placówki, 
czy jest podana lista, co przyszła mama powinna mieć ze sobą do poro-
du. W zależności od regionu Polski są szpitale, które zaopatrują dziecko 
od A do Z i wtedy nie trzeba zabierać rzeczy dla maluszka, a jedynie 
zadbać o rzeczy dla mamy. Możemy się spodziewać, że zostanie okre-
ślona wielkość walizki, którą możemy wziąć do szpitala. Nie należy się 
martwić, że nam czegoś zabraknie, nawet w dobie pandemii, można 
przekazać paczkę dla mamy, która jest na oddziale.
 W przygotowaniach do porodu warto uwzględnić decyzję czy 
chcemy, aby nasz partner uczestniczył w tym wydarzeniu. Przyszła 
mama i tata powinni porozmawiać na ten temat, kobieta powinna 
dać możliwość wyboru partnerowi, czy chce być obecny przy porodzie 
swojego dziecka. 

Recepta na dobry poród
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LISTA RZECZY DO SZPITALA

dokumenty
2 koszule nocne i szlafrok
skarpetki, kapcie
podpaski duże tzw. poporodowe
pomadka do ust
gumka do włosów
woda w aerozolu
odtwarzacz np. mp3 do słuchania muzyki
butelka wody niegazowanej
chusteczki 
stanik do karmienia piersią
6 majtek jednorazowych
2 ręczniki 
przybory toaletowe 
poduszka typu „jasiek”

5 śpioszków+ body
5 pajacyków+ body

3 pary rękawiczek
3 pary skarpetek

2 czapeczki cieniutkie, 1 cieplejsza
kocyk

ręcznik dla malucha
6 pieluszek tetrowych

pieluszki jednorazowe najmniejszy rozmiar
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Jakich składników odżywczych, mikro i makroele- 
mentów potrzebuje kobieta, która planuje dziecko?

Kobieta, która planuje ciążę powinna stosować zdrową, róż-
norodną dietę, tak aby dostarczać organizmowi potrzebnych 
składników odżywczych. Większość substancji powinna po-
chodzić ze zdrowych, świeżych pokarmów. Przyszła mama po-
trzebuje 5 porcji produktów zbożowych, 4 porcje warzyw, 2-3 
porcje owoców, 3 porcje nabiału oraz 2 porcje składników wy-
sokobiałkowych i niewielką ilość tłuszczy. Niezależnie od zróż-
nicowanej, bogatej diety, przyszła mama powinna dodatkowo 
wesprzeć się suplementacją składników, których w naszym 
pożywieniu brakuje lub których wraz z pożywieniem trudno 
dostarczyć w odpowiednich ilościach. Takim sztandarowym 
przykładem jest kwas foliowy, który powinien być suplemento-
wany przez wszystkie kobiety planujące ciąże, a tak naprawdę 
przez wszystkie kobiety, które nie stosują zabezpieczenia przed 
ciążą. W okresie przygotowań do ciąży równie istotne są takie 
składniki jak: witamina D, jod, czy też witaminy z grupy B, o 
które warto zadbać, by dostarczać je w potrzebnych ilościach.

Jakie są zalecenia Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników w zakresie stosowania 
witamin i makroelementów u kobiet ciężarnych 

i matek karmiących? 
Zarówno w okresie ciąży jak i w okresie karmienia najważ-
niejszych jest 5 składników aktywnych tzw. big five. Jest to 
kwas foliowy, jod, DHA, witamina D3 i żelazo w określonych 
przypadkach. W tej chwili uważa się, że jeśli kobieta ma różno-
rodną, zbilansowaną dietę, suplementacja tymi 5 składnikami 
w zupełności wystarcza. Należy pamiętać, że dieta ma służyć 
aktualnym potrzebom budulcowym w ciąży, ale też zapewnić 
rezerwy do wykorzystania w okresie laktacji. Odpowiednie za-
pewnienie składników odżywczych wpływa na zdrowie mamy 
i rozwijającego się w jej łonie płodu, a następnie dziecka kar-
mionego piersią.

Jakie składniki są kluczowe dla prawidłowego 
rozwoju płodu, czy przyszła mama powinna za-

dbać o suplementację, aby zmniejszyć ryzyko wad 
rozwojowych?

Niski poziom folianów u matki, co udowodnione jest naukowo, 
może być czynnikiem ryzyka rozwoju wad u płodu. Zgodnie 
z zaleceniami, uważa się, że suplementacja kwasem foliowym 
powinna trwać co najmniej 3 miesiące przed planowaną ciążą, 
gdyż uzupełniające spożycie kwasu foliowego zwiększa po-
ziom folianów u matki. Obecnie w preparatach, warto zwra-
cać uwagę na dwie formy kwasu foliowego, w tym aktywny 
L-metylofolian wapnia, który jest szybciej i łatwiej przyswajalny 
oraz nie wymaga dodatkowych przemian w organizmie i ak-
tywności enzymu reduktazy MTHFR.

O kwasie foliowym dużo kobiet już słyszało, 
a co to jest DHA? Czy jest potrzebny w ciąży 

i co należy o nim wiedzieć?
DHA, czyli kwas dokozaheksaenowy należy do wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych omega-3, które są niezbęd-
ne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kwasy 
omega-3 wchodzą w skład tkanki nerwowej i błon komór-
kowych osłonek nerwów obwodowych, neurotransmiterów  
i lipidowych składników siatkówki oka. W ciąży jak i pod-
czas laktacji istotna jest odpowiednia podaż DHA, który 
odpowiada za prawidłowy rozwój mózgu i narządu wzroku 
płodu oraz niemowląt karmionych piersią. DHA możemy 
znaleźć w diecie z dużą ilością ryb morskich. Jeżeli przyszła 
mama nie ma możliwości zjadać wystarczającej ilości takie-
go pokarmu, to należy DHA dodatkowo suplementować. Za-
leca się uzupełnianie ilości DHA w dawce 600mg dziennie,  
a w przypadku, kiedy kobieta nie je ryb, to suplementacja po-
winna sięgać 1000mg. Są to zalecenia nie tylko naszego To-
warzystwa Ginekologów i Położników, ale światowe standardy 
wyznaczone przez WHO.

Naturalny poród to wyczerpujące wydarzenie 
dla organizmu mamy, jak zadbać o wsparcie regeneracji  

i gojenia pochwy i krocza w połogu?
Pierwsze tygodnie po porodzie to czas intensywnej opieki nad no-
worodkiem, ale warto zadbać wówczas też o swoje zdrowie intymne. 
Wsparcie w procesie regeneracji i gojenia okolic intymnych jest nie-
zmiernie istotne, by szybko powrócić do normalnego funkcjonowa-
nia i w pełni cieszyć się macierzyństwem. Naturalnym budulcem w 
organizmie jest kwas hialuronowy, który tworzy na błonie śluzowej 
pochwy zabezpieczającą żelową powłokę, będącą skuteczną barierą 
ochronną. Powłoka ta stwarza warunki do aktywacji mechanizmów 
regeneracyjnych, dodatkowo zapobiega rozwojowi flory patogennej 
i sprawia, że zostaje przywrócona naturalna wilgotność pochwy. 
 Utrzymanie właściwego nawilżenia poprzez zastosowanie prepa-
ratów z drobnocząsteczkową postacią kwasu hialuronowego łagodzi 
uczucie suchości pochwy i stanowi wsparcie w procesie regeneracji 
i gojenia okolic intymnych. Wiele kobiet cierpi na suchość pochwy 
w okresie karmienia, często trwającego wiele miesięcy. Dolegliwość 
ta spowodowana jest zmniejszoną produkcją estrogenów, które od-
powiedzialne są za produkcję śluzu umożliwiającego odpowiednie 
nawilżenie nabłonka pochwy. Ważne jest wtedy dbanie o utrzymanie 
właściwego nawilżenia pochwy, ponieważ śluz wydzielany przez ten 
narząd zapewnia ochronę przed infekcjami.

Czy w czasie ciąży i po porodzie kobieta powinna 
stosować jakąś szczególną higienę intymną?

W czasie ciąży należy zapewnić właściwą higienę miejsc intymnych, 
aby zapobiec rozwojowi flory patogennej i zadbać o barierę ochronną 
zabezpieczającą skórę okolic intymnych do porodu. Higiena intymna 
po urodzeniu, powinna polegać na utrzymaniu czystości krocza i odbu-
dowaniu oraz przywróceniu równowagi naturalnego mikrobiomu skó-
ry miejsc intymnych. Produkty używane do higieny intymnej powinny 
utrzymywać właściwe pH skóry, zawierać substancje regenerujące  
i antyseptyczne, takie jak np. drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy 
oraz oktenidynę.

Nasz organizm dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje zaopatrzenia w niezbędne składniki 
odżywcze, witaminy i mikroelementy. Jest to szczególnie ważne dla kobiet planujących ciążę, ciężarnych 

oraz mam karmiących piersią. Ciąża i połóg to też czas, aby zadbać o swoje zdrowie intymne.
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Zadbaj o siebie i swojego malucha w ciąży i połogu

Prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak 
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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                     ielowodzie, postępująca niewydolność sercowo-krążeniowa i kurcz- 
                     liwość lewej komory na znikomym poziomie, to właściwie większość  
                 informacji, jakie rodzice zapamiętali. Jeszcze tego samego dnia za-
padła szokująca diagnoza: krytyczna stenoza aortalna, dysfunkcja lewej komory 
serca, wada zastawki mitralnej, liczna fibroelastoza. 
 Dalej wszystko działo się w zatrważającym tempie. Natychmiastowa hospita-
lizacja, próba farmakologicznego leczenia, niestety nic nie pomagało. Tylko dzięki 
heroicznej postawie lekarzy Jaś został zakwalifikowany do innowacyjnego zabiegu: 
wewnątrzmacicznego poszerzenia krytycznie zawężającej się zastawki aortalnej. 
Uprzedzano rodziców, że Jaś może nie przeżyć zabiegu, a żeby go uratować, 
jest tylko jedna szansa, jedna szansa na życie… Stres był przeogromny, strach 
jeszcze większy, ale wspaniały wojownik nie przestraszył się słów lekarzy, ura-
towano go. Poród w dobie pandemii jest trudny, Jasia był tym trudniejszy, że 
musiał się odbyć w szpitalu referencyjnym, przy asyście sztabu lekarzy. 
 Ku radości Janek przyszedł na świat w pełni wydolny oddechowo, silny, bez 
chorób współistniejących. Niestety w drugiej dobie życia jego stan drastycznie się 
pogorszył. W trybie natychmiastowym został przetransportowany do Centrum 
Zdrowia Dziecka, żeby kolejny raz poszerzyć krytycznie zawężającą się zastawkę 
aortalną. Po zabiegu jego stan określano jako ciężki. Podłączony do respirato-

ra pozostawał przez ponad dwa tygodnie, a kolej-
ne cztery tygodnie upłynęły pod znakiem walki  
o każdy dzień, walki, którą kolejny raz wygrał. 
 Jaś jest pogodnym, przeuroczym chłopcem, 
który rozwija się książkowo. Jego stan jest sta-
bilny! Jednak wiemy, że jest to pozorne bezpie-
czeństwo. W każdej bowiem chwili serduszko 
Jasia może nie wytrzymać pracy, jaką musi wy-
konać ten osłabiony mięsień. Jest ciągła oba-
wa, że zdarzy się to w najmniej oczekiwanym 
momencie.
 Leczenie krytycznych wad serc jest nie-
zwykle trudne, dlatego też rodzice Jasia 
zaczęli szukać pomocy u najlepszych 
specjalistów na świecie.  Lekarze z Bo-
ston Children’s Hospital dali nadzieję, że skompliko-
wana wada serca może zostać skutecznie zoperowana, ale szansa na lep-
sze jutro to koszt miliona złotych! Jest to kwota, od której zależy wszystko,  
a która przewyższa możliwości prawie każdej rodziny, również rodziców Jasia.

      uzia urodziła się 21 kwietnia 2020 roku z wadą wro- 
       dzoną serca pod postacią przełożenia wielkich pni tętni- 
        czych, ubytku w przegrodzie międzykomorowej i anomalii 
tętnic wieńcowych. Pierwsze dwa miesiące życia spędziła w Uni-
wersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu.
    W trakcie pobytu w szpitalu Zuzia przeszła zabieg ratujący życie 
– septostomię balonową metodą Rashkinda, a później operację 
na otwartym sercu metodą Jatene’a w krążeniu pozaustrojowym 
i hipotermii głębokiej. Po operacji Zuzia spędziła ponad dwa ty-
godnie na intensywnej terapii (w tym pierwsze trzy dni z otwartą 
klatką piersiową). Zuzia miała również wykonane cewnikowanie 
lewej połowy serca, ponieważ lekarze podejrzewali niedokrwie-
nie podwsierdziowe z powodu anomalii naczyń wieńcowych.
Po dwóch miesiącach walki o życie Zuza opuściła mury 
szpitalne. Wreszcie mogła poznać swoich rodziców i star-

szego brata. Jednak  sielanka nie trwała zbyt długo. Podczas 
kontrolnej wizyty u Zuzi zdiagnozowano RVOT, czyli zwężenie 
drogi odpływu z prawej komory. Po raz drugi Zuzia znalazła 
się w szpitalu, gdzie przeszła cewnikowanie serca. Okazało 
się, że konieczny będzie kolejny zabieg, tym razem w krążeniu 
pozaustrojowym. Kardiolog prowadzący sugeruje, by operacja 
odbyła się w Bostonie. Ośrodek ten specjalizuje się bowiem 
w korektach tego typu wad, jaką zdiagnozowano u Zuzy. Dla 
Zuzi jest to szansa na życie.
 Niestety na drodze do szczęścia stoją pieniądze. Obecnie 
Zuzia czeka na konsultację w Bostonie i na dokładną wycenę 
operacji, jednak już w oparciu o szacunkowe dane wiemy, że 
cena życia Zuzi bedzie wysoka! Niestety koszty operacji znacz-
nie przewyższają możliwości finansowe rodziców. Pomóżmy 
zebrać środki dla Zuzi!
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każda złotówka
Tu liczy się

Zuzia Petryk

Jaś Nepelski

W

Prosimy, pomóż naszym podopiecznym w walce o życie. 
Pilne zbiórki środków na operacje serc Zuzi i Jasia w Bostonie.

Zuzia
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Meningokoki – wiedza, skuteczna ochrona!
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           eningokoki to popularna nazwa bakterii, dwoinek zapalenia  
           opon mózgowo-rdzeniowych, które bytują na błonie śluzo-
wej gardła i nosa wyłącznie u ludzi. Szacuje się, że około 10% spo-
łeczeństwa jest nosicielami meningokoków, a w grupie dziecięcej 
mówi się, że może to być nawet do 80% populacji - informuje  
dr n. med. Alicja Karney, kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego 
Dnia w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
 Bakterie te roznoszą się drogą kropelkową i mogą wywołać zapa-
lenie płuc, gardła czy ucha, ale najgroźniejsza jest inwazyjna choroba 
meningokokowa (IChM). Może ona wystąpić jako sepsa lub ropne 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a w około 60% przypadków 
pod obiema tymi postaciami jednocześnie. IChM nie jest częsta, ale 
zawsze ma ciężki przebieg, łącznie z zagrożeniem życia u co piątego 
chorego.
 Zachorować można w każdym wieku, jednak najczęściej 
chorują dzieci do 5. roku życia, a szczyt zachorowań przypada  
w 1. roku życia. Najczęstsze zakażenie się następuje w skupiskach 
tj. żłobki i przedszkola, gdzie trudno uniknąć bliskości kontaktów 
pomiędzy maluchami. Należy jednak podkreślić, że najgroźniejszy 
przebieg inwazyjnej choroby meningokokowej jest u najmłod-
szych dzieci, do 2. roku życia - mówi dr Karney.
 Początkowo objawy meningokoków są mało charaktery-
styczne, co stanowi trudność w rozpoznaniu, ponieważ mogą 
przypominać np. przeziębienie. Pojawiają się gorączka, wy-
mioty, biegunka, brak apetytu. Dla rodzica rozpoznanie inwa-
zyjnej choroby meningokokowej jest praktycznie niemożliwe, 
a postawienie diagnozy sprawia też trudność nawet doświad-
czonym lekarzom. To co mi ułatwia rozpoznanie to wywiad, 
czy dziecko było szczepione - przyznaje dr Łukasz Durajski, 
przewodniczący Zespołu ds. Szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej  
w Warszawie. - Wysoka gorączka, której nie można obniżyć le-
kami, to coś na co rodzice powinni zwrócić uwagę. IChM może 
rozwinąć się zaledwie w przeciągu 24 godzin i ma błyskawicz-
ny przebieg zagrażający życiu i zdrowia dziecka - podkreśla  
dr Durajski. 
 Rodziców powinna zaniepokoić wysypka wybroczynowa, która 
występuje w formie czerwonych plamek i nie znika pod naciskiem 
(należy wykonać tzw. test szklanki). Taka charakterystyczna wy-
sypka, która z czasem zlewa się w większe plamy to sygnał, że 
doszło do zakażenia i mały pacjent powinien w jak najkrótszym 
czasie znaleźć się w szpitalu – alarmuje 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 do około 70% przypadków inwazyjnej choroby 
meningokokowej. Przy czym wśród dzieci, do 2. roku życia ten 
procent jest jeszcze większy, stąd z powodów epidemiologicz-
nych w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dzieci właśnie 
przed meningokokami typu B. – podkreśla dr Karney.
 Aby uchronić się przez zakażeniem meningokokami, niektórzy 
twierdzą, że należy utrzymywać należytą higienę, ale to za mało 

i jest to nieskuteczne - informuje dr Durajski. 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 nie-
mowlętom, 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 nie jest częsta, ale ma ciężki przebieg, wysoką śmier-
telność oraz groźne powikłania, do których należą m.in. utrata słuchu, zaburzenia rozwoju, uszkodzenia mózgu, ubytki skóry a nawet 
amputacja palców lub kończyn. U 1/3 pacjentów występują ciężkie powikłania - podkreśla dr Durajski.
 Podejrzewając zakażenie meningokokami należy jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną. Choroba przebiega błyskawicznie  
i kluczowym czynnikiem jest czas. Właściwe rozpoznanie i wdrożenia odpowiedniego leczenia stanowi szanse na przeżycie. Nawet kilku-
godzinne opóźnienie może zagrażać życiu, a u co piątego pacjenta spowodować trwałe okaleczenie - zaznacza dr Karney.
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Podejrzewając zakażenie 
meningokokami należy jak 
najszybciej zgłosić się po 

pomoc medyczną. Choroba 
przebiega błyskawicznie  
i klu czowym czynnikiem  

jest czas.

Dr n. med. Alicja Karney 
Kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia 

w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

Inwazyjna choroba meningokokowa to 
groźna choroba zagrażająca życiu i zdrowiu 
przede wszystkim najmłodszych dzieci. Jaką 
profilaktykę zastosować, by ochronić siebie  

i swoich bliskich? Dr Łukasz Durajski
Przewodniczący Zespołu ds. Szczepień 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie




