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Urząd Marszałkowski dba o opolskie dzieci i mamy. 
Badania prenatalne dla kobiet poniżej 35. roku 
życia, mobilne szkoły rodzenia, porady laktacyjne, 
opieka położnej, wczesna rehabilitacja po porodzie 
– to tylko część propozycji skierowanych do mam 
i ich najmłodszych pociech. Kontynuujemy projekt 
„Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny 
w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, 
diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju 
dzieci do lat 2” poprawiający dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Cieszę się, że nasze propozycje, finansowane z unijnych 
funduszy, spotykają się z zainteresowaniem kobiet 
w ciąży i młodych mam. Dzięki realizowanym projektom 
zapewniamy fachową pomoc, a tym samym dbamy 
o poczucie bezpieczeństwa opolskich mam. Nasze 
projekty uzupełniają podstawową opiekę medyczną, 
a z oferowanych usług korzystają tysiące osób. Tylko 
w pierwszej edycji projektu z darmowych badań 
prenatalnych skorzystało 2300 kobiet do 35. roku życia.

Wspieramy i nadal będziemy wspierać m.in. specjalistyczne 
badania najmłodszych dzieci. Dodatkowo mamy mogą 
liczyć na fachową opiekę nad noworodkiem i niemowlakiem, 
prowadzone są badania diagnostyczne dla dzieci 
w celu wczesnego rozpoznania nieprawidłowości w ich 
rozwoju psychoruchowym i wdrożenia odpowiedniej 
terapii. Dzięki takim projektom kompleksowość opieki 
w regionie nad kobietą w ciąży, a następie całą rodziną, 
jest jeszcze bardziej skuteczna. Co ważne, z licznych 
badań, porad i konsultacji można korzystać bez skierowań 
oraz ponoszenia kosztów. Mam nadzieję, że skorzystanie 
z naszych propozycji wzmocni u wszystkich Pań poczucie 
bezpieczeństwa i pewność, że przez cały czas ciąży 
i połogu są pod dobrą opieką, a także umocni przekonanie, 
że z taką samą troską dbamy o zdrowie ich pociech.

Realizacja takich projektów zapewnia mieszkańcom 
województwa kontynuację opieki medycznej w zakresie 
znacznie pełniejszym niż w innych regionach kraju. Nasi 
pacjenci i nasze pacjentki mogą z niej korzystać nieodpłatnie, 
bez konieczności skierowania – i to jest najważniejsze.

Drogie 
Panie! ANDRZEJ BUŁA

Marszałek Województwa Opolskiego
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Misja Klinicznego Centrum: „Profesjonalna opieka nad 
kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie” zobowiązuje 
do jak największej dbałości o rodzinę, a w szczególności kobietę 
i dziecko. Od lat realizujemy ją z pełnym zaangażowaniem 
i troską. Obecnie – dzięki funduszom unijnym – nasza opieka 
medyczna jest jeszcze bardziej kompleksowa. Zapraszamy 
na bezpłatne badania i porady mieszkańców województwa 
opolskiego, zarówno przygotowujących się do rodzicielstwa, 
jak i już będących rodzicami dzieci w wieku do lat 2.

Zdajemy sobie sprawę, że bycie rodzicem to niejednokrotnie 
ogromne wyzwanie. Piękne, ale często wypełnione pytaniami 
i wątpliwościami dotyczącymi m.in. rozwoju i zdrowia 
dziecka – od jego poczęcia, poprzez narodziny i kolejne 
lata życia. Bardzo często te pierwsze dni, miesiące i lata 
są najważniejsze. To czas, aby przyjrzeć się dziecku i zrozumieć 
wysyłane przez niego niewerbalne sygnały, a jeśli jest 
taka potrzeba – objąć je specjalistyczną opieką, aby jego 
rozwój w kolejnych latach życia przebiegał prawidłowo. 
Dziecko jest bardzo ważne, ale nie mniej ważna 
jest jego mama. Dlatego kompleksową opieką 
obejmujemy również kobiety. Chcemy je przygotować 
do świadomego i spokojnego macierzyństwa. 

Zapraszamy do korzystania z licznych badań i porad 
– począwszy od badań prenatalnych, poprzez m.in. zajęcia 
w szkole rodzenia, opiekę fizjoterapeutyczną po porodzie, 
a skończywszy na poradnictwie laktacyjnym. 

Oferta świadczeń udzielanych w ramach 
realizowanego przez nas projektu jest bardzo 
szeroka. Zachęcamy Państwa do zapoznania  
się z jej szczegółami. 

Mamy nadzieję, że opieka naszych lekarzy 
i specjalistów wspomoże Państwa rodzicielstwo, 
dzięki czemu będzie ono spokojne i radosne.

W niniejszej broszurze znajdą Państwo informacje 
na temat wszystkich bezpłatnych świadczeń, 
z których mogą skorzystać kobiety w ciąży 
i po porodzie. Nasz projekt otacza opieką również 
dzieci do 2. roku życia i ich rodziny – zachęcam 
do zapoznania się także z broszurą „Zdrowie i rozwój 
Twojego dziecka”, w której znajdą Państwo pełen 
zakres oferowanych badań i konsultacji. Broszura 
jest dostępna w Klinicznym Centrum Ginekologii 
i Położnictwa w Opolu: w Poradni Neonatologicznej 
oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Szanowni 
Państwo!

MAŁGORZATA SOBEL
Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, 

Położnictwa i Neonatologii w Opolu
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Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia perinatologii.  
Czym zajmuje się ta dziedzina medycyny i co obejmuje?

Perinatologia, czyli medycyna matczyno-płodowa, 
to dziedzina medycyny zajmująca się opieką nad 
ciężarną matką i mającym się urodzić dzieckiem jeszcze 
w okresie płodowym. Celem tej opieki jest określenie 
najwłaściwszego sposobu prowadzenia ciąży, możliwości 
wykonania ratujących życie zabiegów chirurgicznych, 
jeszcze w łonie matki, w przypadku wykrycia podczas 
badań prenatalnych wady u płodu. Możliwość wykonywania 
małoinwazyjnych zabiegów w łonie matki pozwala 
na zminimalizowanie ryzyka ewentualnych komplikacji 
oraz uzyskanie satysfakcjonujących efektów leczenia. 
Wykrycie wad wrodzonych na wczesnym etapie ciąży 
daje szansę na postawienie trafnej diagnozy i ustalenie 
takiego leczenia, które przyniesie najlepsze rezultaty.
Zdiagnozowanie choroby przed porodem pozwala 

Zapewnić lepszą 
opiekę okołoporodową
O działaniach podejmowanych 
dla podniesienia jakości opieki 
okołoporodowej nad matką i dzieckiem 
w ramach Programu „Opolskie dla Rodziny” 
mówi lek. med. Marcin Pasternok – wojewódzki 
konsultant w dziedzinie perinatologii w Opolu.

LEK. MED. MARCIN PASTERNOK
ginekolog-położnik, perinatolog

konsultant wojewódzki w dziedzinie perinatologii

na opracowanie schematu postępowania, gdy dziecko 
już przyjdzie na świat. Lekarze są wtedy przygotowani 
na przykład na zoperowanie chorego dziecka zaraz 
po porodzie, co zwiększa jego szanse na wyzdrowienie. 
W wyjątkowych przypadkach możliwe jest rozpoczęcie 
leczenia jeszcze w łonie matki – dotyczy to na przykład 
poważnych wad układu moczowego. Nie wszystkie 
wady rozwojowe płodu można jednak leczyć i w takich 
przypadkach diagnostyka prenatalna pozwala rodzicom 
oswoić się z myślą o obciążeniu wadą dziecka i przygotować 
się na jego narodziny, w tym zorganizować szczególnie 
wymagającą opiekę. Perinatologia łączy wiedzę z różnych 
dziedzin medycyny: położnictwa, neonatologii, genetyki, 
chirurgii, kardiologii dziecięcej oraz innych specjalizacji. 
Istotną część wiedzy perinatologicznej zajmuje diagnostyka 
i patologia schorzeń typowych dla kobiet ciężarnych 
i człowieka w okresie jego rozwoju płodowego oraz 
pierwszych chwil życia. Dzięki opiece perinatalnej poprawia 
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się opieka zdrowotna nad matką, noworodkiem 
i małym dzieckiem oraz obniżają się wskaźniki 
umieralności okołoporodowej i noworodkowej. 

Z każdym rokiem rośnie świadomość 
kobiet oraz osób z ich otoczenia w zakresie 
profilaktyki ginekologicznej w trakcie ciąży. 
Dlaczego wciąż tak istotna jest praca nad 
zwiększeniem wiedzy przyszłych rodziców 
z zakresu ciąży, porodu, połogu i opieki 
nad niemowlęciem, a także świadomości 
kobiet w zakresie konieczności fizycznego 
i psychicznego przygotowania się do porodu?

Czas oczekiwania na dziecko, na jego narodziny, 
a potem poświęcony na opiekę nad nim, to czas 
niezwykły. Narodziny dziecka to wielka zmiana 
w trybie życia i dokonywanych wyborach, należy 
zatem odpowiednio się do nich przygotować. Takie 
projekty, jak ten realizowany na Opolszczyźnie, 
pozwalają przekazać prawdziwą i aktualną wiedzę. 

Opieka medyczna nad matką i jej dzieckiem 
rozpoczyna się jeszcze przed zajściem w ciążę. 
Ważne jest, aby kobiety planujące ciążę 
zgłaszały się do ginekologa na tak zwaną wizytę 
przedkoncepcyjną. Dlaczego jest to tak ważne? 

Decyzja o macierzyństwie powinna być gruntownie 
przemyślana, najlepiej zaplanować ją już na rok przed 
poczęciem. Kobieta powinna udać się na wizytę 
kontrolną do ginekologa i powiadomić go o swoich 
planach. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu 
można zwiększyć szansę zapłodnienia czy zmniejszyć 
ryzyko niepowodzenia. Zaleca się: kontrolną 
wizytę u ginekologa i stomatologa, właściwe 
odżywianie, kontrolę masy ciała, rezygnację 
z używek, aktywność fizyczną, przyjmowanie 
kwasu foliowego, szczepienia i zapewnienie 
odpowiedniego środowiska dla rozwoju ciąży. 
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i zmian zachodzących w ciąży. 
Dzięki bardzo szybkiemu postępowi 
medycyny kobiety mają możliwość 
lepszego, bardziej świadomego 
przygotowania się zarówno do ciąży, 
jak i na przyjście na świat potomstwa.

Jedną z ważniejszych kwestii dla 
każdej kobiety ciężarnej oraz jej 
najbliższych jest wczesne wykrywanie 
wad wrodzonych i rozwojowych oraz 
uzyskanie specjalistycznego poradnictwa
w tym zakresie. Jakiego typu badania 
można wykonać w ramach projektu 
realizowanego przez Kliniczne Centrum 
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 
w Opolu? Jaka jest ich czułość?

W ramach projektu realizowane są badania 
prenatalne, między 11. a 14. tygodniem 
ciąży, badanie USG, potocznie nazywane 
badaniem USG połówkowym, które 
odbywa się między 18. a 23. tygodniem 
ciąży. Jeśli chodzi o czułość w wykrywaniu 
zmian genetycznych w tym badaniu, 

Oznacza to m.in.: unikanie stresu, odstawienie niektórych leków 
i stworzenie odpowiednich warunków pracy. 
Nasz program zakłada wsparcie rodziców/opiekunów prawnych oczekujących 
na dziecko/wychowujących dziecko w ramach mobilnej opieki okołoporodowej, 
poprzez opiekę położnej wykraczającą poza zakres finansowania w ramach 
NFZ, np. do 20. tygodnia ciąży, oraz specjalistyczną, kompleksową 
opiekę nad kobietą po urodzeniu i dzieckiem do 6. miesiąca życia. 

Czy pozyskiwanie wiedzy z zakresu przygotowania do porodu, 
macierzyństwa oraz znajomość praw wynikających ze standardów opieki 
okołoporodowej przekłada się na komfort i bezpieczeństwo ciężarnych?

Na pewno świadomość kobiety, zrozumienie pewnych procesów 
zachodzących w organizmie powoduje, że czuje się ona znacznie 
bezpieczniej w ciąży, rozumie procesy zachodzące w jej ciele i może 
dzięki temu świadomie się przygotować do tego wyjątkowego czasu 
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między 11. a 14. tygodniem ciąży, kiedy wykonujemy badania biochemiczne 
i szczegółowe badanie USG, może ona wynosić aż do 95%. Wraz 
z zaawansowaniem ciąży czułość wykrywania wad genetycznych maleje, 
natomiast zwiększa się czułość przy wykrywaniu wad anatomicznych płodu. 

Wiele mówi się o właściwym przygotowaniu kobiety oraz jej 
najbliższych do porodu. Jakie umiejętności, zarówno w obszarze 
fizycznym, jak i psychicznym są niezbędne, by zwiększyć poczucie 
bezpieczeństwa oraz kontroli bólu w trakcie porodu?

Aby poród stał się doświadczeniem pozytywnym, warto się do niego 
przygotować. Właściwe przygotowanie zapewni ciężarnej i dziecku nie tylko 

Czas oczekiwania na dziecko, 
na jego narodziny, a potem 
poświęcony na opiekę nad 
nim, to czas niezwykły. 
Narodziny dziecka 
to wielka zmiana w trybie 
życia i dokonywanych 
wyborach, należy zatem 
odpowiednio się do nich 
przygotować. Takie projekty, 
jak ten realizowany 
na Opolszczyźnie, pozwalają 
przekazać prawdziwą 
i aktualną wiedzę.
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bezpieczeństwo, ale też komfort i radość. Nastawienie 
kobiety ciężarnej do porodu jest niezwykle ważnym 
czynnikiem i ma realny wpływ na wiele jego aspektów, 
takich, jak: czas trwania porodu, tempo, odczuwanie bólu, 
konieczność zastosowania interwencji medycznych.
Nadrzędnym zagadnieniem w sprawowaniu opieki 
zdrowotnej nad kobietą w ciąży jest zapewnienie
prawidłowego jej przebiegu oraz jak najwcześniejsza 
identyfikacja czynników ryzyka, umożliwiająca objęcie 
kobiety profilaktyczną opieką na każdym etapie. Działania 
zaplanowane w ramach programu, w tym ukierunkowane 
na edukację przyszłych rodziców w zakresie zachowań 
prozdrowotnych w okresie ciąży i porodu (w tym konsekwencji 
i ubocznych skutków cesarskiego cięcia), powinny przełożyć 
się na donoszenie ciąży oraz zwiększenie przeżywalności 
niemowląt. Udowodniono, że prawidłowa opieka medyczna 
nad kobietą przed ciążą, nad matką i dzieckiem podczas 
ciąży, porodu i po porodzie mają znaczący wpływ na przebieg 
procesów prokreacji, zmniejszenie częstości jej niepowodzeń 
oraz na prawidłowy rozwój dziecka i jego zdrowie.

W przypadku zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości 
w rozwoju kluczowe jest ich jak najszybsze wykrycie 
i zlikwidowanie bądź korygowanie. Niezwykle 
ważną rolę w tym procesie wczesnego wykrywania 
niepełnosprawności pełni rodzina dziecka. Jak projekt 
wspiera zaangażowanie opiekunów w proces leczenia 
i rehabilitacji dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju?

Monitorowanie rozwoju najmłodszych dzieci w celu wczesnego 
rozpoznania cech charakteryzujących opóźnienia rozwojowe jest 
kluczowym zadaniem opieki pediatrycznej. Wczesna identyfikacja 
dzieci z istniejącymi opóźnieniami rozwojowymi lub zagrożonych 
ich powstaniem pozwala na wczesną interwencję, która daje 
możliwość wyrównania wielu deficytów lub przynajmniej prowadzi 
do złagodzenia niekorzystnych objawów rozwojowych. Wiek 
osiągania przez dzieci kamieni milowych w połączeniu z badaniem 
pediatrycznym jest najczęściej stosowaną metodą oceny rozwoju 
dzieci. Szczegółowe poznanie idealnej sekwencji rozwoju 
dziecka w zakresie wszystkich sfer (sfera rozwoju ruchowego, 

sfera rozwoju ruchów precyzyjnych, sfera rozwoju 
umysłowego i socjalnego oraz sfera rozwoju mowy) 
pozwala osobie oceniającej sformułować ocenę 
rzeczywistego stopnia rozwoju danego dziecka.

Prawidłowy rozwój oraz zdrowie dziecka w dużej 
mierze zależy od zachowań prozdrowotnych 
jego rodziców zarówno przed, w trakcie 
ciąży, jak i po porodzie. Jakie działania 
rekomenduje wspomniany projekt w zakresie 
świadomego i prawidłowego pielęgnowania 
dziecka na każdym etapie jego rozwoju?

Każda forma dodatkowej opieki oferowanej 
karmiącym kobietom w porównaniu 
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z rutynową opieką medyczną niesie korzyści dla karmienia piersią, 
a zwłaszcza poprawia jego jakość, wydłużając okres wyłącznego 
karmienia piersią. Około 60% karmiących matek napotyka 
na różnego typu problemy laktacyjne oraz brak wiedzy na temat 
postępowania w laktacji pomimo edukacji przedporodowej. 
W ramach mobilnej opieki okołoporodowej funkcjonuje mobilna poradnia 
laktacyjna. Brak profesjonalnej pomocy to prawdopodobnie jeden 
z głównych powodów krótkiego karmienia piersią wśród polskich matek 
– średnia jego długość to 4,8 miesiąca, podczas gdy dzieci powinny 
być karmione wyłącznie piersią przez 6 miesięcy. Doradca laktacyjny 
pomoże młodym matkom, gdy mają za mało lub za dużo pokarmu, 
dziecko nie potrafi prawidłowo chwycić brodawki i ssać, a pierś robi 
się twarda i boli, jak poradzić sobie z nawałem pokarmu, który może 
doprowadzić do zastoju lub nawet zapalenia piersi. Zbada piersi, sprawdzi 
stan brodawek i oceni prawidłowość pozycji, sposób przystawiania 
i efektywność ssania dziecka. Działania realizowane w ramach programu 
będą miały na celu poszerzenie wiedzy na temat ciąży fizjologicznej, 
możliwych powikłań oraz opieki nad noworodkiem i niemowlakiem, 
propagowanie dobrego rodzicielstwa i zachowań prozdrowotnych.

Czy według Pana nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu 
przygotowania do porodu, macierzyństwa oraz praw wynikających 
ze standardów opieki okołoporodowej przekłada się 
na to, że kobiety są bardziej zadowolone z przebiegu porodu, 
a także czują się lepiej przygotowane do roli matki? Czy dzięki 
temu chętniej podejmą decyzję o kolejnej ciąży? 

Odpowiednia opieka nad kobietą w ciąży, połogu oraz jej małym 
dzieckiem daje poczucie bezpieczeństwa rodzinie, jak również zwiększa 
szanse na wczesne rozpoznanie wszelkich pojawiających się patologii, 
co umożliwia niezwłoczne skierowanie kobiet do odpowiedniego specjalisty. 
Opieka okołoporodowa stanowi bardzo ważny element działań na rzecz 
zdrowia całej populacji i wsparcia rodziny w celu odwrócenia trendu 
depopulacji. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług oraz szeroko 
rozumiana edukacja może zachęcić młodych rodziców do podjęcia 
decyzji o powiększeniu rodziny i wpłynie na bezpieczny przebieg 
ciąży. Poprawa poziomu zdrowia i zwiększenie równości w zdrowiu 
rozpoczyna się bowiem już w życiu płodowym i w okresie wczesnego 
rozwoju dziecka. Zwiększenie odsetka kobiet zadowolonych z przebiegu 
porodu sprawi, że będą dzięki temu zainteresowane kolejną ciążą.

Perinatologia, czyli medycyna 
matczyno-płodowa, to dziedzina 
medycyny zajmująca się opieką 
nad ciężarną matką i mającym 
się urodzić dzieckiem jeszcze 
w okresie płodowym. Celem 
tej opieki jest określenie 
najwłaściwszego sposobu 
prowadzenia ciąży, możliwości 
wykonania ratujących życie 
zabiegów chirurgicznych, jeszcze 
w łonie matki, w przypadku 
wykrycia podczas badań 
prenatalnych wady u płodu. 
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Badania prenatalne 
– zyskaj spokój i pomoc
Wczesne wykrycie wady wrodzonej pozwala na odpowiednie ukierunkowanie 
dalszej diagnostyki i prowadzenia ciąży. Dlatego zachęcamy do wykonania 
badań prenatalnych wszystkie przyszłe mamy, które chcą upewnić się, 
że ich dziecko jest zdrowe, a także uzyskać fachową pomoc. 

wyników badań 
prenatalnych 
to wyniki 
prawidłowe

Jak wynika z danych zgromadzonych przez Polski Rejestr 
Wrodzonych Wad Rozwojowych, wady wrodzone występują 
u 2–4% noworodków. Badania prenatalne pozwalają na ich 
wczesne wykrycie i często efektywne leczenie jeszcze 
przed narodzinami dziecka, ułatwiają także lekarzowi 
właściwe przygotowanie się do porodu i udzielenie fachowej 
pomocy medycznej noworodkowi. Eksperci są zgodni, 
że obecne ograniczenie wiekowe (+35 lat) dostępności 
do bezpłatnego programu badań prenatalnych nie ma 
uzasadnienia – statystyki pokazują, że żadna grupa wiekowa 

97%

przyszłych mam nie jest wolna od ryzyka wystąpienia u ich 
potomstwa wad wrodzonych. W ramach naszego programu 
z bezpłatnych badan prenatalnych może skorzystać 
każda przyszła mama, która chce sprawdzić, czy jej 
dziecko jest zdrowe. W zależności od wyniku badań nasze 
pacjentki kierujemy do objęcia wsparciem pozostałymi 
działaniami programu lub do dalszego postępowania 
diagnostycznego refundowanego ze środków NFZ.

Badania nieinwazyjne

Podczas wykonywania USG lekarz ocenia przede wszystkim 
ogólną budowę płodu oraz markery wad genetycznych: 
przezierność karkową, obecność lub brak kości nosowej, 
przepływ przez przewód żylny i zastawkę trójdzielną.  
USG genetyczne pozwala wykryć na wczesnym etapie 
rozwoju dziecka niektóre wady genetyczne, takie jak: zespół 
Downa, Edwardsa i Pataua, a także wady wrodzone,  
tj.: bezmózgowie, wady serca, rozszczep wargi  
lub kręgosłupa, wodogłowie oraz karłowatość.  
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Najczęstsze pytania:

 Czy pacjentka musi robić badania 
genetyczne (prenatalne)?
Ciężarna nie musi wykonywać badań 
prenatalnych, ale powinna zostać 
poinformowana przez lekarza o takiej 
możliwości. Decyzja o wykonaniu lub 
niewykonaniu badań prenatalnych I trymestru 
leży całkowicie w gestii ciężarnej pacjentki.

Natomiast test podwójny pozwala zwiększyć czułość wykrywania  
wad chromosomalnych oraz zagrożenia porodem przedwczesnym 
i stanem przedrzucawkowym. Sam test podwójny nie daje pewności,  
czy wykryta wada rzeczywiście rozwinie się u dziecka, dlatego 
w przypadku pozytywnego wyniku zaleca się przeprowadzenie 
badań inwazyjnych.  

Badania inwazyjne

Badania inwazyjne, np. amniopunkcję, wykonuje się jedynie w przypadku, 
kiedy w trakcie badań nieinwazyjnych stwierdzono nieprawidłowości 
wymagające dalszej diagnostyki. Ze względu na to, że wiążą się 
z pewnym (niewielkim!) ryzykiem uszkodzenia płodu oraz poronienia ich 
wykonanie ograniczane jest do szczególnie uzasadnionych sytuacji.

dr n. med. Jacek Więcek
specjalista położnictwa i ginekologii, 
specjalista endokrynolog

W ramach badań prenatalnych 
zapraszamy na dwie wizyty:

 �  Między 11. a 14. tygodniem ciąży na badanie 
ultrasonograficzne (USG) oraz badanie 
krwi ciężarnej. Badania prenatalne krwi 
ciężarnej obejmują ocenę stężenia białka 
PAPP-A oraz wolnej podjednostki beta-HCG.
 �  Między 18. a 23. tygodniem ciąży 
na badanie ultrasonograficzne (USG). 

Badania te są dla przyszłej mamy całkowicie 
bezpieczne i nieszkodliwe, odstępuje 
się od ich przeprowadzenia wyłącznie 
w przypadku ciąży trojaczej lub większej. 

lek. med. Michał Skrzypulec
specjalista położnictwa 

i ginekologii

Badania prenatalne realizowane w ramach programu 
są adresowane do kobiet w wieku do 35. roku życia. 
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Przyszłych rodziców wspieramy wiedzą i doświadczeniem 
– zachęcamy do udziału w teoretycznych i praktycznych 
zajęciach edukacyjnych, dzięki którym lepiej przygotujecie 
się do porodu i opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. 

Mobilne szkoły rodzenia

Zajęcia prowadzone przez położną oraz specjalistów 
z zakresu opieki nad kobietą w ciąży i noworodkiem 
(m.in. lekarzy położników, neonatologów, 
położnych z tytułem doradcy ds. laktacji) mają 
za zadanie pomóc przyszłym mamom przygotować 
się do porodu oraz opieki nad niemowlakiem.

Wspieramy mamy 
– opieka okołoporodowa
Bycie mamą to duże wyzwanie, dlatego szczególną opieką chcemy otoczyć 
kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu. Poprzez cykl zajęć edukacyjnych 
pomagamy przyszłym rodzicom przygotować się do narodzin dziecka, 
a także wspieramy ich w pierwszych miesiącach w opiece nad noworodkiem. 

Na bezpłatne zajęcia w mobilnej 
szkole rodzenia obowiązują 
wcześniejsze zapisy. 

W ramach programu organizujemy zajęcia 
edukacyjne (teoretyczne i praktyczne) 
dla przyszłych rodziców, na które składają się:

Wsparcie kobiet 
po ciąży mnogiej

Wspieramy 
mamy

Mobilne szkoły 
rodzenia

Rozszerzona 
opieka położnej 
środowiskowej

Wczesna 
rehabilitacja 
kobiet 
po porodzie

Mobilna poradnia 
laktacyjnaCHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
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Cykl składa się z 10 spotkań, podczas których 
będą poruszane takie zagadnienia, jak:

 �  Ciąża: prawa pacjenta, zmiany, jakie zachodzą 
w organizmie kobiety podczas ciąży, rady 
w zakresie prawidłowego odżywiania, 
przedstawienie wpływu środków psychoaktywnych 
na przebieg ciąży i rozwój dziecka.

 �  Poród: zwiastuny porodu, jego przebieg, czynna 
postawa rodzącej, świadomość oddychania 
w poszczególnych fazach porodu, zasady parcia, 
a także sposoby radzenia sobie z bólem porodowym.

 �  Karmienie piersią: przedstawienie zalet i zasad karmienia 
piersią, omówienie wątpliwości, jakie mogą się z tym 
wiązać, pojawiające się problemy (np. nadmiar lub 
niedobór pokarmu, uszkodzenie brodawek, odciąganie 
i przechowywanie pokarmu, karmienie piersią podczas 
choroby matki) i sposoby radzenia sobie z nimi, porady 
z zakresu odżywiania się matki karmiącej. Podczas zajęć 
zostaną poruszone także aspekty praktyczne, takie jak: 
pozycje, pielęgnacja piersi, sprzęt wspomagający laktację. 

 �  Ćwiczenia przygotowujące do porodu oraz aktywność 
fizyczna w okresie połogu: gimnastyka ogólnie 
usprawniająca, techniki relaksacyjne, techniki oddychania.

 �  Pielęgnacja noworodka: kąpiel, codzienna pielęgnacja 
skóry, przewijanie, ubieranie, zajęcia warsztatowe 
i pokazowe z noszenia dziecka w chuście.

 �  Problemy zdrowotne w okresie 
noworodkowym/niemowlęcym.

 �  Szczepienia obowiązkowe i zalecane.

Mobilna poradnia laktacyjna

Ministerstwo Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią 
przez pierwszych sześć miesięcy życia dziecka – mleko 
matki jest idealnym pokarmem dla noworodków i niemowląt, 
ponieważ zawiera wszystkie niezbędne składniki, konieczne 
do prawidłowego rozwoju, jest bezpieczne, zawiera także 
przeciwciała, które pomagają chronić dziecko przed wieloma 
dolegliwościami wieku dziecięcego, takimi jak biegunka czy 
zapalenie płuc. Karmienie piersią jest również korzystne dla 

samej mamy – zapobiega rakowi piersi i jajników, pomaga 
wrócić do wagi sprzed ciąży i obniża ryzyko otyłości.

Wiele młodych mam potrzebuje instruktażu i wsparcia 
podczas karmienia piersią. Zachęcamy do skorzystania 
z pomocy naszego doradcy laktacyjnego. 

Doradca laktacyjny pomoże m.in. w sytuacjach, gdy:
 � U mamy występuje za mało lub za dużo pokarmu.
 �  Dziecko nie potrafi prawidłowo chwycić brodawki 
i ssać, a pierś robi się twarda i boli.
 �  Matka niemowlaka nie wie, jak poradzić 
sobie z nadmiarem pokarmu, który może 
doprowadzić do zastoju lub zapalenia piersi.
 �  Należy zbadać piersi, sprawdzić stan brodawek.
 �  Mama chce skorzystać z pomocy/konsultacji 
dotyczącej prawidłowej pozycji, sposobu 
przystawiania  i efektywności ssania dziecka.

Wizyta doradcy 
laktacyjnego trwa 
od 1 do 2 godzin. 
Odbywa się 
w domu mamy. 
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Rozszerzona opieka  
położnej środowiskowej

Wspieramy rodziców oczekujących na przyjście dziecka 
na świat, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oferując 
rozszerzoną opiekę położnej środowiskowej. Obejmuje 
ona kobiety do 20. tygodnia ciąży oraz poradnictwo 
rodzinne po porodzie do 6. miesiąca życia dziecka. 
Położna środowiskowa podzieli się wiedzą i doświadczeniem 
na temat ciąży, porodu i połogu. Podczas spotkań 
edukacyjnych przyszli rodzice dowiedzą się m.in. jak przebiega 
ciąża i jak rozwija się dziecko. Młode mamy otrzymają również 
porady z zakresu: higieny w ciąży, prawidłowego odżywiania, 
aktywności fizycznej, a także łagodzenia dolegliwości okresu 
ciąży. W kwestii porodu pacjentki zostaną poinformowane 
o tym, jak powinny przygotować się do porodu, poznają 
pierwsze objawy porodu i jego kolejne fazy. Dowiedzą się 
również, kiedy jest konieczne cesarskie cięcie, jak postępować, 

jeśli termin porodu minął, i jak wygląda poród z osobą 
towarzyszącą oraz z jakich metod łagodzenia bólu porodowego 
można skorzystać. W ramach spotkań edukacyjnych 
poruszone zostaną także kwestie związane z okresem 
połogu: higiena, karmienie piersią, opieka nad dzieckiem.

Spotkania w zakresie poradnictwa rodzinnego po porodzie 
nad dzieckiem w formie wizyt domowych obejmują:

 �  Poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego 
żywienia dziecka do 6. miesiąca życia.

 �  Poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią.
 �  Kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich.
 �  Zapewnienie opieki specjalistów, jeżeli 
ujawnią się czynniki ryzyka lub pojawią się 
powikłania uzasadniające takie działania.

 �  Edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia rodziny.
 �  Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych 
i psychospołecznych.
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Najczęściej zadawane pytania:

Jak powinnam się przygotować 
na konsultację fizjoterapeutyczną?
Należy ubrać się w luźne, wygodne 
i niekrępujące ruchów ubranie.

Czego mogę się dowiedzieć na wizycie?
Podczas pierwszego spotkania specjalista zbiera wywiad, 
przeprowadza niezbędne badania, a także dobiera 
ćwiczenia i przeprowadza szczegółowy instruktaż 
ich wykonywania. Wraz z pacjentką ustala także 
indywidualny tok postępowania fizjoterapeutycznego.

Na czym polega terapia?
Polega na: zmianie nieprawidłowych nawyków, korekcji postawy 
ciała, ćwiczeniach mięśni dna miednicy oraz ćwiczeniach 
oddechowych. Pacjentki po cesarskim cięciu mają mobilizowaną 
bliznę, aby nie dopuścić do ograniczenia ruchomości blizny 
i okolicznych tkanek, co może doprowadzić do nadmiernych 
napięć, przeciążeń, a także dolegliwości bólowych. Mobilizację 
blizny najlepiej rozpocząć po 4–5 tygodniach po zabiegu.

W ramach programu rodziny po ciąży 
mnogiej mogą korzystać z intensywnej opieki 
położnej (2 godziny dziennie) przez 
pierwsze trzy miesiące życia dzieci.

Wróć do pełnej aktywności 
– wczesna rehabilitacja 
kobiet po porodzie

Pierwsze miesiące po porodzie to bardzo 
ważny okres dla powrotu kobiety do pełnej 
aktywności, dlatego zapraszamy młode mamy 
na konsultacje z fizjoterapeutą. 

Podczas spotkań uczestniczki wykonują 
różnorodne formy ćwiczeń: 

 �  Ćwiczenia wzmacniające dno 
miednicy oraz mięśnie współpracujące 
z mięśniami dna miednicy.

 �  Ćwiczenia mobilizujące stawy kręgosłupa 
i obręczy biodrowej, zapobiegające bólom 
kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

 � Ćwiczenia wzmacniające oraz stabilizujące ciało.

dr n. o kulturze fizycznej Małgorzata Pasternok
fizjoterapeuta

Wsparcie kobiet po ciąży mnogiej

Bycie mamą to ogromne wyzwanie, szczególnie, 
jeśli jest to ciąża mnoga – wymaga ona od rodziców 
wiedzy i bardzo dobrej organizacji. W ramach 
naszego programu rodziny w tej wyjątkowej 
sytuacji mogą skorzystać z intensywnej 
opieki położnej, która nauczy m.in. jak karmić 
piersią kilkoro dzieci, podpowie także, gdzie 
szukać pomocy w nagłych wypadkach. 
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Ciąża to szczególny czas, w którym może pojawić 
się wiele pytań i wątpliwości – w ramach naszego 
programu otaczamy kompleksową opieką przyszłe 
mamy, pomagając im świadomie przygotować się 
do macierzyństwa. Szczególnej troski wymagają 
dzieci, u których podczas badań prenatalnych wykryto 
nieprawidłowości. Rodziców, którzy znaleźli się w takiej 
sytuacji, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych 
porad neonatologicznych. W ramach konsultacji nasi 
specjaliści szczegółowo omówią występujący u dziecka 
problem, odpowiedzą na wszystkie pytania rodziców 
związane z tym zagadnieniem, przedstawią możliwości 
diagnostyczno-terapeutyczne. W przypadku dzieci 
z wykrytymi wadami rozwojowymi szczególnie ważne 
jest, aby rodzice mogli świadomie przygotować się 

Skorzystaj 
ze specjalistycznej 
porady neonatologicznej
Spodziewasz się dziecka, masz wiele pytań, na które szukasz 
odpowiedzi? Z naszymi specjalistami możesz porozmawiać o wszystkich 
nurtujących Cię tematach. W ramach programu młodzi rodzice mogą 
skorzystać także z pomocy pielęgniarki neonatologicznej.

do ich przyjścia na świat – nasi specjaliści 
pomogą rodzicom przejść przez ten proces. 
Do skorzystania z porady neonatologicznej 
zachęcamy także przyszłych rodziców, których 
dziecko może urodzić się przedwcześnie. Specjaliści 
udzielą informacji, które pomogą zmniejszyć lęk 
i niepewność rodziców związane z tą sytuacją.

Podczas konsultacji neonatologicznej przyszli rodzice 
mogą porozmawiać również z naszymi specjalistami 
o innych nurtujących ich tematach, takich jak 
pielęgnacja noworodka czy przygotowanie się 
do porodu. Służymy pomocą w omówieniu wszystkich 
kwestii, które budzą obawy i wątpliwości, aby rodzice 
mogli spokojnie przygotować się na narodziny dziecka.
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Przyszli rodzice mogą skonsultować się z lekarzem 
neonatologiem w sprawach takich, jak:

 �  Jak przygotować się do porodu – co należy zabrać 
ze sobą do szpitala, a czego nie trzeba kupować.

 �  Karmienie piersią po porodzie 
fizjologicznym i cięciu cesarskim.

 �  Badania przesiewowe – co wykrywają 
i dlaczego się je wykonuje?

 �  Witamina K – dlaczego każdy noworodek wymaga 
podania jej po porodzie.

 �  Pielęgnacja kikuta pępowiny i delikatnej skóry noworodka.
 �  Szczepienia w okresie noworodkowym oraz 
niemowlęcym, dlaczego warto rozważyć 
rozszerzony kalendarz szczepień.

lek. med. Klaudia Woźniak
pediatra, neonatolog

Wsparcie pielęgniarki neonatologicznej 

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci 
do 2. roku życia mogą dodatkowo skorzystać 
z pomocy pielęgniarki neonatologicznej. 

Zakres udzielanych porad:
 �  Wywiad dotyczący oczekiwań i potrzeb 
rodzica oraz sytuacji zdrowotnej dziecka.

 �  Zalecenia pielęgnacyjne i opieka nad noworodkiem.
 �  Odczuwanie świata po narodzinach 
i potrzeby małego dziecka.

 �  Budowanie więzi – nowa rola matki i ojca.
 �  Schemat żywienia dzieci od narodzin oraz zalecenia 
żywieniowe do pierwszego roku życia.

 �  Rozwój psychoruchowy.
 �  Program szczepień ochronnych do drugiego 
roku życia oraz warianty ich realizacji.

 �  Profilaktyka zakażeń u noworodków i niemowląt.
 �  Profilaktyka zakażeń wywołanych wirusem RSV.

Do skorzystania z bezpłatnej porady neonatologicznej 
zachęcamy szczególnie przyszłe mamy, które 
chcą skonsultować wyniki badań prenatalnych 
lub istnieje ryzyko, że ich dziecko urodzi się 
za wcześnie. Nasi specjaliści udzielą informacji, 
szczegółowo omówią problem, a także przedstawią 
możliwości terapeutyczno-diagnostyczne. 
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Przyszli rodzice, przygotowując się do narodzin 
dziecka, powinni zapoznać się zarówno ze swoimi 
obowiązkami, jak i prawami – polskie ustawodawstwo 
przewiduje szereg uprawnień dla rodziców. 
Jednak, chcąc czerpać korzyści z oferowanych 
udogodnień, warto dowiedzieć się, jakie świadczenia 
nam przysługują oraz jakie formalne warunki 
trzeba spełnić, aby móc z nich skorzystać. 

Porady dla przyszłych rodziców 
– poznaj swoje prawa
Zastanawiasz się, jakie prawa 
przysługują Ci z racji tego, 
że spodziewasz się dziecka? 
Potrzebujesz pomocy 
w uregulowaniu kwestii 
formalnych (np. złożeniu 
wniosku o przyznanie 
świadczenia w ramach 
programu „Rodzina 500+”)? 
Zapraszamy na darmowe 
konsultacje z naszym 
specjalistą, który odpowie 
na wszystkie nurtujące 
Cię pytania.

Zachęcamy przyszłych rodziców do skorzystania 
z konsultacji z prawnikiem, który indywidualnie 
doradzi im, z jakich udogodnień mogą skorzystać oraz 
kompleksowo poinformuje ich o przysługujących im 
prawach. Z poradnictwa prawnego warto skorzystać 
również w przypadku, gdy rodzice oczekują kolejnego 
dziecka – przepisy prawa, szczególnie w przypadku 
prawa pracy, dynamicznie się zmieniają.
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Przyszła mama w pracy 

Prawo chroni kobietę od początku ciąży – pracodawca 
nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy 
o pracę w okresie ciąży, ale także w okresie urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, chyba że zachodzą 
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez 
wypowiedzenia z winy pracownika i reprezentująca 
pracownika zakładowa organizacja związkowa 
wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Prawo 
przewiduje również udogodnienia dla pracujących 
matek karmiących dziecko piersią – przerwy 
na karmienie, które są wliczane do czasu pracy.

Urlop ojcowski 

Ojciec dziecka może wykorzystać urlop ojcowski w każdym 
czasie – również w trakcie korzystania przez matkę z urlopu 
macierzyńskiego. Jedynym ograniczeniem jest wiek dziecka – urlop 
może zostać wykorzystany do ukończenia przez nie 24. miesiąca życia.

W celu uzyskania kompleksowej porady prawnej zachęcamy 
do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z naszym specjalistą, 
który odpowie na pytania nurtujące przyszłych rodziców. 

Maria Łebzuch
radca prawny

Co musisz wiedzieć o urlopach 
macierzyńskim i rodzicielskim? 

 �  Urlop macierzyński może trwać od 20 do 37 tygodni.
 �  Nie więcej niż 6 tygodni urlopu 
macierzyńskiego możesz wykorzystać 
przed przewidywaną datą porodu.
 �  Miesięczny zasiłek macierzyński 
za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego 
wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.
 �  Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu 
macierzyńskiego masz prawo 
do urlopu rodzicielskiego. 
 �  Z urlopu rodzicielskiego jednocześnie 
mogą korzystać oboje rodzice dziecka.

Jako ojciec wychowujący dziecko 
masz prawo do urlopu ojcowskiego 
w wymiarze dwóch tygodni.

W ramach programu specjalista prawnik na podstawie 
wywiadu określa oczekiwania i potrzeby 
młodych rodziców oraz udziela specjalistycznego 
poradnictwa prawnego m.in. z zakresu:

 �  Przysługujących rodzicom/opiekunom prawnym 
zasiłków macierzyńskich/tacierzyńskich.
 �  Zasad udzielania pomocy z programu „Rodzina 500+”.
 �  Praw wynikających z dokumentów takich jak:  
Ustawa o prawach pacjenta, Ustawa „Za życiem” itp.
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Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę, że na poradę specjalistyczną u neurologopedy 
mogą zgłosić się już z niemowlakiem. Jeśli zauważysz niepokojące symptomy, 
jak najszybciej skonsultuj się ze specjalistą – wczesna diagnoza i podjęcie terapii 
zwiększa szansę na poprawny rozwój dziecka. Objawy, które powinny zwrócić 
uwagę młodych rodziców, to m.in.: opóźnienie rozwoju psychoruchowego, 
brak gaworzenia, problemy z jedzeniem, nadmierne ślinienie się dziecka.

Zadbaj o poprawny rozwój mowy 
i komunikacji Twojego dziecka
Rozwój mowy dziecka nie rozpoczyna się wraz z wypowiedzeniem przez niego 
pierwszego słowa. Wstępnym etapem jest umiejętność pobierania pokarmów 
i płynów – zachęcamy młodych rodziców do skorzystania z konsultacji 
w zakresie profilaktyki i niwelowania zaburzeń rozwoju mowy dziecka. 

W ramach porady 
specjalistycznej neurologopeda:

 �  Udziela informacji na temat 
stanu logopedycznego dziecka.
 �  Informuje, jak przebiega 
prawidłowy rozwój komunikacji, 
mowy, funkcji karmienia dziecka.
 �  Zaleca, jak prawidłowo 
karmić dziecko piersią, 
przez smoczek, z łyżeczki.
 �  Informuje, jak wspierać 
naturalną dyspozycję 
dziecka do jedzenia.
 �  Daje wskazówki, jak skutecznie 
rozszerzać dietę dziecka 
o nowe smaki i konsystencje.
 �  Udziela instruktażu 
w zakresie doboru akcesoriów 
do karmienia, zabawek 
stymulujących rozwój dziecka.
 �  Radzi, jak wspierać rozwój 
komunikacji, mowy.
 �  Podpowiada, jak bawić 
się z dzieckiem.
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Metoda Marte Meo

Neurologopeda podczas rozmowy wstępnej z rodzicami 
zbiera informacje na temat zgłaszanych trudności, 
może także pracować na materiale filmowym, 
dokumentującym problem zauważony przez rodziców. 
Jest to metoda Marte Meo, polegająca na szczegółowej 
analizie krótkich nagrań z życia codziennego rodziny 
(posiłki, zabawa, kąpiel, usypianie dziecka itp.), 
pokazujących występowanie dostrzeżonych trudności. 
Dzięki wykorzystaniu metody Marte Meo specjalista 
poszukuje nowych rozwiązań oraz tworzy zestaw 
precyzyjnych wskazówek, dzięki którym rodzic lub 
opiekun otrzymuje kompleksową informację, jak 
postępować z dzieckiem w określonej sytuacji. Zaletą 
stosowania tej metody jest także indywidualne 
podejście – zaproponowane przez terapeutę 
rozwiązania są dopasowane do problemów dziecka.

Więcej informacji na temat metody Marte Meo 
uzyskają Państwo na stronie www.martemeo.pl.

Grażyna Korasiak
neurologopeda, specjalista Wczesnej Interwencji

Logopedycznej, terapeuta SI, terapeuta Marte Meo

Metoda Marte Meo zakłada:

 �  Budowanie relacji opartej 
na szacunku do dziecka.
 �  Dostrzeganie i potwierdzanie 
mocnych stron dziecka.
 �  Podążanie za dzieckiem, 
potwierdzanie jego inicjatywy.
 �  Umożliwianie i wspieranie własnej 
inicjatywy u dziecka.
 �  Ograniczanie wyręczania dziecka, 
decydowania za dziecko o jego aktywności 
– budowanie poczucia sprawstwa i sukcesu.
 �  Dawanie dziecku w zabawie i interakcji 
przestrzeni na kreatywność. 
 �  Nazywanie inicjatywy dziecka.
 �  Utwierdzanie dziecka w przekonaniu, 
że jest dostrzegane i akceptowane.

Neurologopeda w pracy z rodzicami, 
oprócz rozmowy wstępnej, zbiera 
wywiad na temat zgłaszanych 
trudności, a także pracuje z materiałem 
filmowym dotyczącym problemu, 
z którym zgłasza się rodzic.
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Dla rozwoju dziecka, jego umiejętności budowania więzi 
emocjonalnej, a w późniejszym czasie prawidłowego 
funkcjonowania w środowisku społecznym, niezwykle 
ważne są najwcześniejsze doświadczenia związane z czułą 
i troskliwą opieką rodziców. Doświadczenia sensoryczne 
z okresu niemowlęcego kształtują ośrodki nerwowe mózgu, 
które odpowiadają za rozwój fizyczny, poznawczy, a także 
funkcjonowanie poszczególnych układów. Rola rodziców jest 
tutaj nie do przecenienia, dlatego tak istotne jest, aby pod okiem 
specjalisty mogli nauczyć się, w jaki sposób zajmować się 
dzieckiem i pielęgnować je, by jak najlepiej wspierać jego rozwój.

Zaangażowanie rodziców jest ważne w przypadku, 
gdy dziecko wymaga fizjoterapii – podczas wizyty 
fizjoterapeuta pokazuje, jak postępować z niemowlęciem, 
wykonywać zadania i ćwiczenia w domu, jakie elementy 

Wczesna wizyta u fizjoterapeuty 
– zadbaj o rozwój psychoruchowy 
swojego dziecka

Poradnictwo fizjoterapeutyczne dotyczące dziecka obejmuje: 
 �  Pogłębiony wywiad fizjoterapeutyczny.
 �  Omówienie problemu, z jakim zwraca się rodzic.
 �  Obserwację motoryki spontanicznej dziecka.
 �  Instruktaż pielęgnacji (noszenia, podnoszenia, przewijania dziecka).
 �  Edukację z zakresu wad postawy.

Chcesz pod okiem specjalisty nauczyć 
się, jak pielęgnować swoje dziecko, aby 
wspierać jego rozwój? Niepokoi Cię 
coś u Twojego maluszka i potrzebujesz 
porady specjalisty? W ramach naszego 
programu zarówno dzieci, jak i mamy 
czy opiekunowie mogą korzystać 
z darmowych konsultacji z fizjoterapeutą.
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wprowadzić do codziennej pielęgnacji dziecka i zabawy 
z nim, aby w ten sposób wspierać jego rozwój.

Rozwój ruchowy dziecka 

Podczas konsultacji rodzice otrzymują porady, jak 
postępować z maluchem od pierwszych tygodni 
życia, żeby świadomie wspierać jego rozwój. Nasi 
specjaliści udzielają informacji, jak powinny przebiegać 
poszczególne etapy lokomocji (motoryka duża), jak 
ważna jest ich jakość i jaki mają wpływ na rozwój 
późniejszych wzorców motorycznych i równowagi, 
które są istotne dla rozwoju emocjonalnego, integracji 
półkul mózgowych i zdolności uczenia się. 

mgr Ewa Murawska
specjalista fizjoterapii 

Barbara Fojtar
fizjoterapeuta

Z konsultacji fizjoterapeuty mogą skorzystać 
także mamy. Poradnictwo obejmuje:

 �  Pogłębiony wywiad fizjoterapeutyczny dotyczący 
problemu, z jakim zwraca się kobieta.
 �  Badanie fizykalne oraz z użyciem metod kwestionariuszowych.
 �  Specjalistyczne poradnictwo dla kobiet po porodzie 
fizjologicznym oraz po cięciu cesarskim.
 �  Specjalistyczne poradnictwo dla kobiet 
zmagających się z problemami ze strony mięśni 
dna miednicy, w tym nietrzymania moczu.
 �  Pracę manualną terapeuty.
 �  Instruktaż ćwiczeń do wykonania w warunkach domowych.
 �  Edukację z zakresu profilaktyki.

Motoryka duża

 � Obroty
 �  Zmiany pozycji: z pleców 
na brzuch, z brzucha na plecy, 
wokół osi strzałkowej
 �  Sięganie do zabawki
 �  Siad boczny, siad skośny, 
siad samodzielny
 � Pełzanie
 � Czworakowanie
 � Wstawanie

Rozwój ruchowy dziecka
Motoryka mała

 � Rodzaj i jakość chwytu
 � Manipulacja zabawkami
 � Precyzja chwytu
 �  Sprawność manualna: 
rysowanie, malowanie

 � Chód
 � Wchodzenie na schody
 � Podskoki
 � Chód tyłem
 � Bieganie

Więcej informacji na temat opieki  
fizjoterapeutycznej dla mam znajdą Państwo na stronie 17.

dr n. med. Iwona Kulik-Parobczy
fizjoterapeuta
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Opieka 
psychologiczna 
dla rodziców 
i dzieci

Kondycja psychiczna rodziców ma znaczący wpływ na rozwój dziecka – jeśli 
doświadczasz trudnych emocji lub znajdujesz się w sytuacji życiowej, która odbija 
się na Twoim samopoczuciu, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji psychologicznej. 
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania związane z rozwojem Twojego dziecka.

Bycie rodzicem to ogromne wyzwanie, dlatego w ramach 
programu udzielamy wsparcia psychologicznego zarówno 
kobietom w ciąży, jak i rodzicom dzieci do 2. roku 
życia. Rodzice mogą skorzystać ze specjalistycznego 
poradnictwa, gdy szukają informacji na temat rozwoju 
dziecka, coś niepokoi ich w zachowaniu pociechy lub 
sami zmagają się z trudnymi emocjami i sytuacjami. 

Wsparcie psychologiczne dziecka

Pierwsze lata życia dziecka to okres sensytywny, 
czyli wrażliwy na oddziaływania – wczesna diagnoza 
problemu pozwala na wdrożenie odpowiednich 
strategii wspierających rozwój malucha, dzięki 
czemu można zniwelować zaobserwowane 
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nieprawidłowości lub deficyty rozwojowe. Jeśli zauważysz 
u swojego dziecka jakieś zachowania, które wzbudzają 
Twój niepokój, zgłoś się do naszego specjalisty.
Podczas dwóch pierwszych lat życia budowana jest także 
więź dziecka z rodzicami. Poczucie bezpieczeństwa, 
akceptacji, miłości będą stanowiły dla dziecka źródło 
wsparcia przez całe jego życie. To siła, która pozwala 
podejmować nowe wyzwania, a w razie niepowodzenia nie 
zrażać się i próbować ponownie. Obecnie młodzi rodzice 
mają wręcz nieograniczony dostęp do wiedzy – jednak 
nadmiar poradników, książek czy materiałów internetowych 
może wywoływać poczucie zagubienia. Warto wtedy 
skonsultować się ze specjalistą, który udzieli fachowych, 
usystematyzowanych informacji i wskaże rozwiązania, które 
będą indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb. 

Poradnictwo dla rodziców

Młodzi rodzice mogą korzystać ze wsparcia psychologa 
również w sytuacji, gdy sami odczuwają trudne 
emocje czy ich sytuacja życiowa wpływa negatywnie 
na ich samopoczucie. Kondycja psychiczna rodziców 
ma istotny wpływ na zdrowie i rozwój ich dziecka, 
dlatego podjęcie działań terapeutycznych w tym 
zakresie ma także charakter profilaktyczny. Jeśli chcesz 
świadomie przygotować się do przyjścia dziecka na świat, 
rozwiać wątpliwości, odczuwasz w ciąży nieprzyjemne 
emocje lub w Twoim życiu dzieje się coś, z czym nie 
potrafisz sobie poradzić – skorzystaj w ramach naszego 
programu z poradnictwa psychologicznego.

Joanna Wawrzyniak
psycholog

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

 �  Doświadczasz w ciąży nieprzyjemnych emocji, 
z którymi nie możesz sobie samodzielnie poradzić.
 �  Twój ginekolog, martwiąc się o Twoją kondycję 
psychiczną, zachęca Cię do konsultacji z psychologiem.
 �  Poszukujesz wiedzy, chcesz rozwiać pojawiające się 
wątpliwości lub uzyskać odpowiedzi na rodzące się pytania.
 �  Doświadczasz trudnych emocji, lęku, niepokoju, 
złości lub znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, 
która wpływa na Twoje samopoczucie.
 �  Masz trudności z nakarmieniem swojego dziecka, 
uspokojeniem go, gdy płacze, zrozumieniem, co chce 
Ci przekazać, gdy czegoś potrzebuje, lub obawiasz się, 
czy obserwowane zachowania dziecka są czymś naturalnym.
 �  Zachowanie Twojego dziecka zauważalnie różni 
się od zachowania dzieci w jego wieku lub 
ktoś z Twoich bliskich zwraca Ci uwagę na to, 
że warto poszukać wsparcia u specjalisty.

W ramach programu udzielamy 
wsparcia psychologicznego zarówno 
kobietom w ciąży, jak i rodzicom 
dzieci do 2. roku życia.

Wiktoria Kubiec
psycholog
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Zdrowa dieta 
wsparciem 
rozwoju dziecka
To, w jaki sposób przyszła mama odżywia się w czasie ciąży, 
ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Młoda mama powinna 
zwracać również szczególną uwagę na swój jadłospis w trakcie 
karmienia piersią. Rodzice mogą zastanawiać się także, kiedy 
i w jaki sposób zacząć wprowadzać pokarmy uzupełniające 
w diecie swojego dziecka. Na wszystkie te pytania znajdą 
Państwo odpowiedź podczas konsultacji dietetycznych.

O wprowadzenie zasad 
prawidłowego odżywiania warto 
zatroszczyć się już na etapie 
planowania ciąży – zdrowa, 
zbilansowana dieta, eliminacja 
używek, regularna, umiarkowana 
aktywność fizyczna to działania, 
które warto podjąć, zanim 
zaczniemy starać się o dziecko. 

Konsultacja ze specjalistą pomoże 
Ci we wdrożeniu właściwej 
diety – skorzystanie z porady 
dietetyka jest szczególnie ważne 
w przypadku osób, które borykają 
się z problemami zdrowotnymi, 
takimi jak: insulinooporność, 
choroby tarczycy, cukrzyca czy 
choroby autoimmunologiczne.
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Zdrowy jadłospis w ciąży

Ciąża to wyjątkowy czas, który często wymaga od przyszłych mam 
zmiany nawyków żywieniowych. Zastanawiasz się, co powinnaś 
wyeliminować z diety, a o jakie składniki warto ją wzbogacić, aby 
dziecko rozwijało się prawidłowo? Konsultacja ze specjalistą 
pomoże Ci we wdrożeniu właściwej diety – skorzystanie z porady 
dietetyka jest szczególnie ważne w przypadku osób, które borykają 
się z problemami zdrowotnymi, takimi jak: insulinooporność, 
choroby tarczycy, cukrzyca czy choroby autoimmunologiczne.

Dieta w okresie laktacji

Mleko matki to najlepszy i najbezpieczniejszy pokarm dla dziecka, 
dlatego młoda mama powinna dbać o swoją dietę w okresie 
karmienia piersią. Prawidłowe odżywianie się matki w czasie 
laktacji może uchronić dziecko przed takimi chorobami,  
jak: cukrzyca, nadciśnienie, otyłość czy choroby alergiczne. Podczas 
konsultacji dietetycznej nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie 
pytania związane z dietą w tym okresie, a także pomogą ułożyć 
jadłospis z uwzględnieniem indywidualnych preferencji matki.

Jadłospis Twojego dziecka

Między 4. a 6. miesiącem życia u niemowląt zanika naturalny 
odruch usuwania z buzi wszelkich ciał obcych (np. łyżeczki lub 
papkowatego pokarmu). W tym czasie dziecko nabywa też 
umiejętność utrzymania się w pozycji półsiedzącej (siedzenie 
z podparciem) oraz zaczyna kontrolować ruchy głowy i szyi.  
Są to znaki, że jest już gotowe do przyjmowania nie tylko płynów, 
ale także pokarmów o innej konsystencji. Według WHO (Światowej 
Organizacji Zdrowia) najlepiej jednak wprowadzać pokarmy stałe 
po ukończeniu przez dziecko 6. miesiąca życia. Podczas konsultacji 
z dietetykiem uzyskasz pomoc w zakresie wprowadzania 
pokarmów uzupełniających do diety Twojego dziecka. Specjalista 
poradzi Ci, od jakich posiłków zacząć, a także przygotuje 
jadłospis i przykładowe przepisy, wraz z instrukcją wykonania. 

Katarzyna Kupiec
dietetyk kliniczny

Zakres udzielanych porad dietetycznych:

 �  Zebranie pogłębionego wywiadu dietetycznego 
i medycznego, w szczególności dotyczącego 
schorzeń towarzyszących, obciążeń 
rodzinnych i preferencji dietetycznych.
 �  Ocena potrzeb dietetycznych 
kobiety w ciąży/rodzica.
 �  Poradnictwo z zakresu profilaktyki i zachowań 
prozdrowotnych w okresie ciąży i połogu, 
zdrowego żywienia dzieci, propagowanie 
dobrego – zdrowego rodzicielstwa.
 �  Poradnictwo indywidualne dla matek z problemami 
zdrowotnymi (insulinooporność, choroby tarczycy, 
cukrzyca, choroby autoimmunologiczne).
 �  Ułożenie jadłospisu i korygowanie diety w trakcie 
leczenia dziecka, układanie diety w przypadku 
chorób powstałych na tle nieodpowiedniego 
żywienia, układanie planów żywieniowych.
 �  Współpraca interdyscyplinarna 
w zespole ds. zaburzeń żywienia.
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Udzielenie pierwszej pomocy niemowlakowi 
to w niektórych sytuacjach jedyna szansa 
na uratowanie jego życia i zdrowia. Szybka 
reakcja jest decydująca – już po trzech minutach 
niedotlenienia może dojść do nieodwracalnych 
zmian w mózgu dziecka. Aby im zapobiec, konieczne 

Pierwsza pomoc 
przedmedyczna u noworodków
Rodzice są pierwszymi ratownikami dla swojego dziecka – gdy 
niemowlak się zakrztusi, nastąpi zatrzymanie akcji serca lub oddechu 
– to oni są najważniejszymi osobami, które mogą uratować mu 
życie. Oferujemy rodzicom bezpłatne porady, w ramach których 
mogą nauczyć się, jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach, 
które mogą wystąpić w pierwszych miesiącach życia dziecka. 

jest sprawne udzielenie pierwszej pomocy. Przede 
wszystkim należy zachować spokój i nie popadać 
w panikę – tego, jak postępować, gdy Wasze 
dziecko zachłyśnie się, zakrztusi, czy jak wykonać 
resuscytację krążeniowo-oddechową dowiecie 
się podczas zajęć z położną lub pielęgniarką. 
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Co zrobić w przypadku 
zachłyśnięcia lub 
zakrztuszenia. 

Zakres udzielanych porad obejmuje:

 �  Wywiad dotyczący sytuacji zdrowotnej noworodka.
 �  Przedstawienie rodzicom zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz zachowań w sytuacji 
nagłych zdarzeń wymagających interwencji medycznej.
 �  Wywiad dotyczący oczekiwań i potrzeb rodzica.
 �  Edukację w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej 
u noworodka z wykorzystaniem instruktażu 
werbalnego, filmów edukacyjnych oraz pokazu 
pierwszej pomocy na fantomie noworodkowym.
 �  Ćwiczenia z wykorzystaniem nabytej wiedzy 
w obecności położnej, różnorodność scenariuszy 
dostosowana do potrzeb rodziców.
 �  Wsparcie umiejętności i kompetencji rodziców.

W sytuacji zagrożenia życia Twojego 
dziecka pamiętaj o wezwaniu 
pomocy. Zadzwoń na pogotowie 
ratunkowe pod nr 112 lub 999. 

Podczas zajęć 
z pielęgniarką 
lub położną 
dowiesz się, jak:

Postępować 
w przypadku 
wystąpienia bezdechu.

Jak i kiedy przeprowadzić 
resuscytację krążeniowo- 
-oddechową.

Aneta Madej-Wnuk
położna
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square Badania prenatalne

square Mobilna szkoła rodzenia

square Mobilna poradnia laktacyjna

square Rozszerzona opieka położnej środowiskowej

square Wczesna rehabilitacja kobiet po porodzie

square Wsparcie kobiet po ciąży mnogiej

square Poradnictwo neonatologiczne

square Poradnictwo prawne

square Poradnictwo neurologopedyczne

square Poradnictwo fizjoterapeutyczne

square Poradnictwo psychologiczne

square Poradnictwo dietetyczne

square Poradnictwo pielęgniarki/położnej

square  Poradnictwo w zakresie udzielania  
niemowlakowi pierwszej pomocy  
przedmedycznej

Drodzy Rodzice!
Poniżej przedstawiamy Wam pełny wykaz świadczeń, z których możecie skorzystać w ramach projektu 
„Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki 
i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2”. Wszystkie badania i porady są bezpłatne, 
nie wymagają skierowania, adresowane są do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu z województwa opolskiego. 
Skonsultujcie się ze swoim lekarzem, który podpowie Wam, z jakich konsultacji i porad powinniście skorzystać.

Drodzy Rodzice, w ramach naszego 
projektu otaczamy opieką również 
rodziny z dziećmi do 2. roku życia. 
Z pełnym pakietem oferowanych 
świadczeń możecie zapoznać się 
w broszurze „Zdrowie i rozwój 
Twojego dziecka” – znajdziecie 
ją w Klinicznym Centrum Ginekologii 
i Położnictwa w Opolu: w Poradni 
Neonatologicznej oraz Poradni 
Ginekologiczno-Położniczej.
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Twoje notatki
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Twoje notatki
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Najważniejsze dane kontaktowe
Badania prenatalne

Kliniczne Centrum Ginekologii, 
Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 
Opole, ul. W. Reymonta 8
 
Rejestracja:  
poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 14.00
tel. 77 454 54 01 wew. 661
tel. kom. 533 722 106
badaniaprenatalne@ginekologia.opole.pl
www.ginekologia.opole.pl

„Femmina Centrum Medyczne Mączka 
Pasternok Ziętek” Spółka Partnerska

Opole, al. Solidarności 26
tel. 531 411 612
rejestracja@femmina.pl
femmina.pl

Lekarze Wdowczyk i Więcek 
Spółka Partnerska

Opole, ul. Ozimska 53 lok.2
tel. 77 551 55 73
kontakt@jacekwiecek.pl
www.mediclinica.pl

Mobilna opieka 
okołoporodowa

Poradnictwo 
specjalistyczne 
dla rodziców

Kliniczne Centrum Ginekologii, 
Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Poradnia Neonatologiczna 
Opole, ul. W. Reymonta 8

Rejestracja:  
poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 14.00
tel. 77 454 54 01 wew. 611 lub 77 434 06 82 
tel. kom. 534 084 542
poradnia@ginekologia.opole.pl

Mobilne Szkoły Rodzenia

Kliniczne Centrum Ginekologii, 
Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

Poradnia Neonatologiczna  
Opole, ul. W. Reymonta 8

Rejestracja:  
poniedziałek – piątek,  
godz. 10.00 – 14.00
tel. 531 600 920

PROMEDIC

Opole, al. Solidarności 26
tel. 506 174 008

Poradnictwo dla kobiet 
z zakresu fizjoterapii 
okołoporodowej

PROMEDIC 

Opole, al. Solidarności 26
tel. 506 174 008

Dowiedz się więcej 
o projekcie „Koordynowanie 
i kompleksowe wsparcie 
rodziny w zakresie poradnictwa 
specjalistycznego, profilaktyki, 
diagnostyki i niwelowania 
nieprawidłowości w rozwoju 
dzieci do lat 2 – edycja 2”:
www.dlarodziny-
ginekologia.opole.pl 

Więcej informacji znajdziesz 
także na stronie internetowej 
Klinicznego Centrum 
Ginekologii, Położnictwa 
i Neonatologii w Opolu:
www.ginekologia.opole.pl 

Odwiedź fanpage 
Klinicznego Centrum 
Ginekologii, Położnictwa 
i Neonatologii w Opolu:

www.facebook.com/KCGPiN/



www.dlarodziny-ginekologia.opole.pl

Zrobisz wszystko 
dla dziecka.  
My też


