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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 rodziny z dziećmi 
do 2. roku życia. Nasz projekt otacza opieką 
również kobiety w ciąży i po porodzie – zachęcam 
do zapoznania się także z broszurą „Przygotuj 
się do porodu”, 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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Pierwsze miesiące życia mają 
znaczenie. Sprawdź, czy 
dziecko dobrze się rozwija

„Pierwsze 1000 dni życia, na które składają 
się 9 miesięcy ciąży oraz pierwsze 2 lata życia 
dziecka, to bardzo ważny okres. Rzutuje on 
na całą przyszłość człowieka pod kątem 
prawidłowego rozwoju, żywienia, wzrostu, 
szeroko pojętego zdrowia” – podkreśla 
dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta, 
pediatra, neonatolog, konsultant wojewódzki 
w dziedzinie neonatologii. Konsultacje 
neonatologiczne można odbywać w ramach 
II edycji programu opieki nad matką i dzieckiem 
w województwie opolskim. Dlaczego warto 
korzystać ze wsparcia neonatologa i kiedy 
udać się z dzieckiem do specjalisty? 

DR N. MED. ALINA KOWALCZYKIEWICZ-KUTA
pediatra, neonatolog,  

konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii

Trwa II edycja programu opieki nad matką i dzieckiem 
w województwie opolskim. Kobiety w ciąży oraz rodzice dzieci 
do 2. roku życia będą mogli zgłosić się m.in. na konsultacje 
neonatologiczne. Jak będą one wyglądały?

Alina Kowalczykiewicz-Kuta: Program opieki nad 
matką i dzieckiem to, z mojego punktu widzenia 
jako konsultanta wojewódzkiego, bardzo potrzebne 
i pożyteczne przedsięwzięcie dla całej populacji 
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kobiet w ciąży i ich jeszcze nienarodzonych 
i nowo narodzonych dzieci. Jako neonatolodzy 
zajmujemy się noworodkiem, czyli dzieckiem 
do 30. doby życia. Neonatolog w tym programie 
działa na trzech poziomach. W okresie 
prenatalnym udzielamy rodzicom informacji 
na temat tego, jakie działania będą podejmowane 
w przypadku, gdy położnik rozpozna 
wadę rozwojową czy chorobę genetyczną. 
Wyjaśniamy, co będziemy robić po urodzeniu 
się dziecka. Kolejną rolą neonatologów jest 
edukacja. Dotyczy ona opieki nad dzieckiem 
między innymi w zakresie: żywienia, szczepień, 
pielęgnacji czy podaży witamin. Trzecia 
kwestia to ocena rozwoju psychoruchowego 
dziecka do 2. roku życia. Tutaj neonatologa 
wspiera cały sztab wykwalifikowanych 
specjalistów: położna, psycholog, fizjoterapeuta, 
neurologopeda, dietetyk. W ramach programu 
patrzymy na rozwój dziecka holistycznie. 

Zacznijmy więc od tej pierwszej 
kwestii. Na czym dokładnie polega rola 
neonatologa w okresie ciąży pacjentki?

Program opieki nad matką i dzieckiem jest 
programem przesiewowym m.in. dla kobiet 
w ciąży. Kobieta może przyjść i w ramach porady 
sprawdzić, czy jej ciąża rozwija się prawidłowo. 
Położnicy oceniają płód i jego dobrostan, 
sprawdzają, czy nie ma wady rozwojowej, 
czy nie ma przesłanek świadczących o zespole 
genetycznym. Można powiedzieć, że dzięki 
programowi płód zostaje bardzo dobrze 
przebadany. Z punktu widzenia neonatologa, 
jeśli, idąc do porodu, zna on diagnozę u kobiety 
ciężarnej i jej dziecka, może lepiej i z pełną 
aktualną wiedzą zareagować, wprowadzając 
adekwatny sposób postępowania z noworodkiem 
po urodzeniu. Dotyczy to nie tylko sytuacji, 

w których zostaje wykryta wada rozwojowa dziecka, 
ale także tych, kiedy ciąża i płód rozwijają się prawidłowo. 

Załóżmy, że kobieta w ciąży dowiaduje się 
w takim badaniu przesiewowym, że płód ma 
wady rozwojowe. Na jaką pomoc może liczyć 
w ramach udziału w programie?

Program opieki nad matką i dzieckiem 
to, z mojego punktu widzenia 
jako konsultanta wojewódzkiego, 
bardzo potrzebne i pożyteczne 
przedsięwzięcie dla całej populacji kobiet 
w ciąży i ich jeszcze nienarodzonych 
i nowo narodzonych dzieci. 
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W ramach projektu udało się wypracować coś, 
co wydaje mi się fenomenem na skalę szerszą, nie tylko 
ogólnokrajową, ale nawet europejską. W momencie, gdy 
w wyniku prenatalnych badań „projektowych” zostanie 
rozpoznana na przykład wada układu moczowego czy 
wada serca u płodu, to rodzic może zasięgnąć opinii 
neonatologa, który wyjaśni, jakie będzie postępowanie 
lekarzy neonatologów z dzieckiem zaraz po urodzeniu 
i w pierwszych dniach życia. Możemy dokładnie powiedzieć 
rodzicom, jakie będą nasze działania medyczne, 
by uratować dziecko czy na przykład przygotować 

do operacji. To bardzo cenny element tego programu. 
Dla rodziców uzyskanie informacji diagnostyczno- 
-terapeutycznej jest bardzo ważne. Takiego wsparcia nie 
otrzymają nigdzie indziej. Zazwyczaj kobiety w ciąży, 
które dowiadują się o istniejącej nieprawidłowości czy 
wrodzonej wadzie płodu, otrzymując wynik prenatalnego 
podejrzenia lub postawionego już rozpoznania, nie wiedzą, 
co dalej, co mają zrobić, co będzie czekało ich dziecko 
po urodzeniu. Poradnictwo neonatologiczne w tym 
projekcie umożliwia właśnie indywidualne, dokładne 
przekazanie wiedzy przyszłym rodzicom, na czym polega 
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wada płodu, jakie będzie postępowanie lekarzy 
po urodzeniu w zakresie diagnostyki i terapii czy 
ewentualnego transportu do ośrodka chirurgicznego. 

Porady neonatologa zasięgnąć może nie tylko 
kobieta w ciąży, ale i rodzice narodzonych już 
dzieci. Jak w tym przypadku wygląda wsparcie?

Tak, to prawda. Można stwierdzić, że druga część 
opieki nad matką i dzieckiem w tym projekcie polega 
na szeroko pojętej profilaktyce najwcześniejszego 
okresu życia. Podstawowe przygotowanie rodziców 
do opieki nad dzieckiem następuje w szkołach 
rodzenia. W ramach programu można wziąć udział 
w takiej mobilnej szkole rodzenia. Ale rodzice mogą 

Program opieki nad matką i dzieckiem jest 
programem przesiewowym m.in. dla kobiet 
w ciąży. Kobieta może przyjść i w ramach 
porady sprawdzić, czy jej ciąża rozwija 
się prawidłowo. Położnicy oceniają płód 
i jego dobrostan, sprawdzają, czy nie ma 
wady rozwojowej, czy nie ma przesłanek 
świadczących o zespole genetycznym. 
Można powiedzieć, że dzięki programowi 
płód zostaje bardzo dobrze przebadany.

również zwrócić się do neonatologa z pytaniem 
o żywienie, pielęgnację, szczepienia czy inne 
nurtujące ich kwestie. Wiele z tych informacji kobiety, 
które rodzą w Klinicznym Centrum Ginekologii 
i Położnictwa w Opolu, otrzymują już na oddziale 
od położnych. W ramach projektu młode mamy już 
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na oddziale neonatologicznym mogą nauczyć się, jak 
należy przeprowadzić pierwszą pomoc przedmedyczną 
u noworodka. Mogą również pogłębić swoją wiedzę 
w poradni na ćwiczeniach z zakresu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, między innymi dowiedzieć się, 
jak powinno się postępować przy bezdechu czy przy 
zakrztuszeniu się pokarmem. Wachlarz informacji, jakie 
można uzyskać, jest naprawdę szeroki. W ramach projektu 
na dziecko i matkę patrzymy całościowo. To ważne, bo jak 
wspomniałam, pierwsze 1000 dni życia, na które składają 
się 9 miesięcy ciąży oraz pierwsze 2 lata życia dziecka, 
to okres, który rzutuje na całą przyszłość człowieka. 

Rodzice wracają z noworodkiem do domu. Kiedy 
warto skonsultować się z neonatologiem, aby 
sprawdzić, czy dziecko prawidłowo się rozwija? 

Ocena rozwoju dziecka to kolejna część spojrzenia 
na dziecko w ramach projektu. W 2. lub 3. miesiącu życia 
dziecka polecałabym pierwszą wizytę u neonatologa, 
aby dowiedzieć się, czy w rozwoju fizykalnym czy 
psychoruchowym dziecka nie ma nieprawidłowości.
Często w tym czasie mają wątpliwości rodzice, którym 
zwracają uwagę osoby, które rzadziej widują dziecko. 
Na przykład babcia, która odwiedza dziecko, zauważa, 
że niemowlę nie leży na brzuszku, lub położna w ramach 
wizyty patronażowej dostrzega coś niepokojącego. 

Na jakie kwestie powinni zwracać uwagę rodzice 
takich maluszków? Co może ich zaniepokoić?

Symptomy niepokojące mogą się pojawić zarówno  
w 3., jak i np. 9. miesiącu życia. Najczęstszymi objawami, 
które rodzic sam może zaobserwować w pierwszych 
trzech miesiącach życia, są: asymetria ułożeniowa ciała, 
preferowanie do układania głowy przez dziecko w jedną 
stronę, niechęć dziecka do leżenia na brzuchu, brak 
reakcji na kontakt z bliskimi, brak uśmiechania się czy 
wydawania dźwięków. Warto podkreślić, że w I edycji 
programu zdiagnozowaliśmy dziecko z niedosłuchem 

– oczywiście po skierowaniu na specjalistyczne badania 
audiologiczne. Rodzice nie zwrócili na to uwagi.

Czy do programu warto zgłosić się tylko wówczas,  
gdy zauważymy jakieś nieprawidłowości?  
Co, jeśli dziecko według naszej wiedzy rozwija 
się prawidłowo? Czy ze zdrowym dzieckiem 
można skorzystać z oferty programu?

Do udziału w programie nie musi być żadnych wskazań. 
To jest bardzo ważne. Każdy rodzic może przyjść i sprawdzić, 
czy dziecko jest zdrowe i prawidłowo się rozwija. Neonatolog 
ocenia, czy maluch prawidłowo przybiera na masie ciała, czy 
rośnie, czy ma prawidłowo rozszerzaną dietę. Rodzice uzyskują 
też informację na temat rozwoju psychoruchowego. 
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W tym programie rodzic może wybrać albo można mu 
zaproponować różne narzędzia badawcze, które są 
wystandaryzowanymi metodami oceny rozwoju na całym 
świecie, a są ujęte w tym programie. Rodzice wychodzą 
z wynikiem oceny rozwoju dziecka. Dowiadują się, czy 
dziecko w określonej sferze rozwojowej w danym miesiącu ma 
prawidłowe parametry, czy na podstawie badania zauważamy 
zaburzenia rozwojowe i na co należy zwrócić uwagę 
w kolejnych miesiącach życia. Proszę pamiętać, że specjaliści 
w programie, o którym mówimy, spełniają rolę wspierającą 
dla matki i wspólnie przekazują wskazówki do dalszego 
postępowania z niemowlęciem w zależności od potrzeb: 
jeśli mama ma problem z techniką karmienia dziecka 
– wymaga pomocy neurologopedy, gdy dziecko wykazuje 
nieprawidłowości motoryczne – niezbędny jest fizjoterapeuta, 
gdy maluch ma zaburzenia integracji sensorycznej, 
to konieczna jest pomoc psychologa. W programie pracuje 
zespół specjalistów, którzy oferują i wykorzystują do oceny 
rozwoju dziecka różne narzędzia badawcze, między innymi: 
kamienie milowe, skalę Bayleya, skalę Brazeltona, badanie 
w kierunku zaburzeń rozwoju sensomotorycznego czy 
Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową.

To niesamowite przedsięwzięcie nie tylko 
profilaktyczne i medyczne, ale także 
organizacyjne. Jak wygląda zapisywanie 
się na wizytę w ramach programu?

Wystarczy, że rodzice zadzwonią i umówią się 
na konkretny termin. Nie potrzeba skierowania. 
Rodzice sami mogą wybrać rodzaj porady, w czasie 
której chcieliby skonsultować główny problem czy ocenić 
rozwój swojego dziecka. Możemy też telefonicznie im 
doradzić, na jaką konsultację w pierwszej kolejności 
się zapisać. Rodzice mają prawo skorzystać 
ze wszystkich oferowanych w ramach programu 
możliwości. Ważne jest także, że specjaliści 
uczestniczący w programie mają czas dla dzieci i ich 
mam, nie ma tu pośpiechu. To naprawdę znakomity 
pod względem edukacyjnym i medycznym program. 

W ramach projektu młode mamy już 
na oddziale neonatologicznym mogą 
nauczyć się, jak należy przeprowadzić 
pierwszą pomoc przedmedyczną 
u noworodka. Mogą również pogłębić 
swoją wiedzę w poradni na ćwiczeniach 
z zakresu resuscytacji krążeniowo- 
-oddechowej, między innymi dowiedzieć 
się, jak powinno się postępować przy 
bezdechu czy przy zakrztuszeniu 
się pokarmem. Wachlarz informacji, 
jakie można uzyskać, jest naprawdę 
szeroki. W ramach projektu na dziecko 
i matkę patrzymy całościowo. 

11
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Poznaj lepiej swoje dziecko 
– skala Brazeltona
Dziecko to mały indywidualista, który komunikuje się z rodzicami poprzez 
swoje zachowanie. Chcesz „rozszyfrować” jego język, nauczyć się 
rozpoznawać emocje i potrzeby? Podczas badania z wykorzystaniem skali 
Brazeltona lepiej poznasz swojego malucha, a także otrzymasz od specjalisty 
wskazówki dotyczące opieki nad dzieckiem i budowania relacji.



Co musisz wiedzieć o skali 
Brazeltona? 

 �  Badanie może zostać przeprowadzone 
do ukończenia 2. miesiąca życia.
 �  Składa się z 4 elementów: badania snu, 
siły dziecka, interakcji oraz płaczu.
 �  Opiera się na analizie 28 czynników 
behawioralnych oraz 18 odruchów 
neurologicznych.
 �  Badanie jest w pełni bezpieczne 
i nieinwazyjne.
 �  Podczas badania wykorzystuje się 
takie elementy, jak: grzechotka, 
czerwona piłka, latarka.

13

W wytworzeniu prawidłowej więzi między rodzicami 
a dzieckiem niezbędna jest odpowiednia komunikacja. 
Rodzice często nie rozumieją sygnałów wysyłanych 
przez niemowlaka – przeprowadzenie badania 
metodą Brazeltona może pomóc im nauczyć 
się, jak interpretować zachowania dziecka, 
a co za tym idzie, lepiej odpowiadać na jego 
potrzeby. Podczas badania, które składa się 
z 4 elementów (badanie snu, siły dziecka, 
interakcji oraz płaczu), rodzice obserwują reakcje 
dziecka i dowiadują się, co mogą oznaczać 
konkretne zachowania. Badanie to pozwala 
również dokonać wstępnej oceny noworodka 
– zdiagnozować nieprawidłowości w jego 
rozwoju, a także określić jego mocne strony. 

Skala Brazeltona

Skala Brazeltona, opracowana przez dr. T. Berry’ego 
Brazeltona w latach siedemdziesiątych XX wieku, polega 
na neurobehawioralnej ocenie noworodka. Dziecko 
od momentu narodzin posiada wiele mechanizmów 
pozwalających na włączanie się w relacje społeczne, 
takich jak: płacz, ssanie, zdolność podążania wzrokiem 
za twarzą ludzką oraz skupienia na niej wzroku. 
Dzięki zastosowaniu metody Brazeltona rodzice 
uczą się interpretować zachowania dziecka. Badanie 
pozwala także scharakteryzować typowe zachowania 
dziecka i określić jego indywidualne potrzeby.

Skala Brazeltona opiera się 
na następujących założeniach:

 �  Noworodki za pomocą zmysłów 
komunikują się z otoczeniem.

 �  Za pośrednictwem określonych sygnałów 
komunikują swoje potrzeby.

 �  Są istotami społecznymi, które czekają 
na interakcje społeczne.

 �  Noworodki, które wydają się słabe, są niezwykle 
uzdolnione już w chwili narodzin.

O tym, dlaczego warto skorzystać z badania metodą 
Brazeltona, mówi rodzic wcześniaka, hospitalizowanego 
na Pododdziale Patologii Noworodków:

Warto przeprowadzić badanie metodą Brazeltona, ponieważ daje 
ono rodzicom wiele cennych wskazówek. Po wyjściu ze szpitala 
wiedziałam, że mogę prowadzić normalny tryb życia, czyli że np. mogę 
spokojnie odkurzać, gdy dziecko śpi, oglądać telewizję itd., a mojemu 
dziecku nie będzie to przeszkadzać. Istotną informacją dla mnie 
było to, że dziecko reaguje na mój głos (słyszy) i podąża wzrokiem 
za moją twarzą (widzi). Było to szczególnie ważne dlatego, że moje 
dziecko jest wcześniakiem – dodało mi to otuchy. Polecam każdemu 
skorzystanie z możliwości wykonania badania tą metodą.

// DIAGNOSTYKA ROZWOJU DZIECKA 



Metoda Prechtla to innowacyjna technika opierająca się 
na obserwacji dziecka w stanie czuwania z wykorzystaniem 
technik wideo. W odróżnieniu od rezonansu 
magnetycznego diagnostyka metodą Prechtla pozwala 
również formułować wnioski dotyczące jakości, to znaczy 
spodziewanego stopnia porażenia mózgowego.

Na czym polega metoda Prechtla?

Metoda Prechtla opiera się na analizie jakości tak zwanych 
globalnych wzorców ruchu (general movements GM’s). 
Można je zaobserwować już u 10-tygodniowych płodów 
i utrzymują się do około 20. tygodnia życia dziecka. 
Są one automatycznie wyzwalane przez ośrodki generujące 
znajdujące się w ośrodkowym układzie nerwowym i są jednym 
z elementów motoryki spontanicznej niemowlęcia. 

Nowoczesna technologia 
w obserwacji rozwoju dziecka 
– badanie metodą Precht la
Metoda Prechtla pozwala bardzo 
wcześnie wykryć lekkie odchylenia 
od prawidłowych wzorców ruchowych, 
które mogą prowadzić do deficytów 
motorycznych i problemów w wieku 
szkolnym. Dzięki tak szybkiej diagnozie 
Twoje dziecko zostanie poddane terapii 
w okresie, gdy jest ona najbardziej 
skuteczna ze względu na ogromną 
plastyczność dziecięcego centralnego 
układu nerwowego. Diagnostykę metodą 
Prechtla możesz wykonać bezpłatnie 
w ramach naszego programu.

Metoda Prechtla jest szczególnie przydatna w diagnostyce dzieci z grup zwiększonego ryzyka zaburzeń 
rozwoju. Diagnozę można przeprowadzić już w pierwszych tygodniach życia, nawet u wcześniaków 
ze skrajnie niską urodzeniową masą ciała.  Jeśli podczas badania lekarz stwierdzi, że Twoje dziecko nie 
rozwija się prawidłowo, skieruje Was do fizjoterapeuty. Rehabilitacja w tak wczesnym wieku pomoże 
zahamować ewentualną chorobę, poprawić stan fizyczny oraz komfort i jakość życia Twojego malucha.

0.-3.
miesiąc życia
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Co musisz wiedzieć 
o metodzie Prechtla:

 �  Diagnostyka metodą Prechtla pozwala 
bardzo wcześnie stwierdzić lekkie 
odchylenia od prawidłowych wzorców 
ruchowych, które mogą prowadzić 
do deficytów motorycznych 
i problemów w wieku szkolnym.
 �  Obserwacja polega na nakręcaniu 
krótkich, kilkuminutowych 
(przynajmniej 5 minut) 
filmików z udziałem dziecka 
w jego naturalnych warunkach, 
bez niczyjej ingerencji. 
 �  W przypadku wcześniaków 
jednorazowe filmy powinny 
trwać nawet do 60 minut. 
 �  Dla pełnej oceny wystarczą trzy 
prawidłowo wykonane nagrania: 
w okresie wcześniaczym, około 
40. tygodnia postkoncepcyjnego 
(termin porodu) oraz 
w 11.–12. tygodniu życia (wiek 
skorygowany). Badanie 
jest dedykowane dzieciom 
do trzeciego miesiąca życia.
 �  W czasie nagrań dziecko powinno 
być wypoczęte i aktywne.
 �  Podczas tworzenia nagrań 
służących badaniu należy unikać 
interwencji ze strony obserwatora, 
zabawek, kolorowych kocyków, 
sygnałów dźwiękowych, luster.

Wyróżnia się dwa podstawowe 
typy globalnych wzorców 
ruchowych:

 �   Ruchy wijące  
(writhing movements): 
charakterystyczne dla 
wcześniaków i niemowląt 
do ok. 6. tygodnia życia; 
są to duże, obszerne ruchy 
obejmujące całe ciało, trwające 
od kilku sekund do kilku minut.

 �   Ruchy drobnookrężne, wiercenia 
(fidgety movements): występujące 
od około 6.–9. do 15.–20. tygodnia 
życia; są to ruchy drobne, okrężne, 
realizujące się w okolicy szyi, tułowia 
i innych części ciała, o małym zakresie, 
zmiennym przyspieszeniu i kierunku.

Ocena przeprowadzana jest 
na podstawie nagrań wideo (powinny 
trwać od kilku do kilkudziesięciu 
minut) motoryki spontanicznej 
dziecka. Nie zastępuje ona tradycyjnej 
oceny neurozwojowej, lecz jest jej 
uzupełnieniem, szczególnie ważnym 
w przypadku wczesnej diagnostyki 
dzieci z grup wysokiego ryzyka 
zaburzeń rozwoju. Jej zaletą jest 
również prostota – badanie można 
wykonać zarówno w warunkach 
domowych, jak i w inkubatorze 
w przypadku bardzo małego 
wcześniaka. Jedyne, czego potrzebujesz, 
to kamera (np. w telefonie), 
spokój, cierpliwość i czas. 

lek. med. Edyta Gregorek-Pełka
pediatra, neonatolog, specjalista 

rehabilitacji medycznej
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Kamienie milowe
rozwoju Twojego dziecka
Drodzy Rodzice, możecie samodzielnie obserwować, jak rozwija się Wasze dziecko, 
za pomocą tzw. kamieni milowych. Jest to powszechnie stosowana ocena rozwoju 
niemowląt, które urodziły się o czasie, a także przedwcześnie. Podczas konsultacji 
pediatra przeprowadzający ocenę dziecka podpowie Wam, na jakie aspekty 
zwrócić uwagę i jak powinny wyglądać kolejne etapy rozwoju malucha.

Wyróżniamy kilka „kamieni milowych”, 
czyli obszarów psychoruchowego 
rozwoju dziecka, które możesz 
samodzielnie obserwować:

1. Rozwój ruchowy

2. Rozwój ruchów precyzyjnych

3. Rozwój mowy – komunikacja

4.  Rozwój poznawczy 
– rozwiązywanie problemów

5. Rozwój społeczno-emocjonalny

// DIAGNOSTYKA ROZWOJU DZIECKA 
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Każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim 
indywidualnym rytmie – pamiętajcie, że nie we 
wszystkich obszarach Wasz maluch musi być 
na „piątkę z plusem” – spróbujcie stwierdzić, 
który obszar rozwoju psychoruchowego 
jest jego najsilniejszą stroną.

Zalety oceny rozwoju dziecka 
według kamieni milowych

Każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim 
indywidualnym tempie. Monitorowanie rozwoju 
najmłodszych dzieci jest kluczowe we wczesnym 
rozpoznaniu opóźnienia psychoruchowego. 
Wczesna identyfikacja dzieci z istniejącymi 
zaburzeniami lub zagrożonych ich powstaniem 
pozwala na zastosowanie terapii umożliwiającej 
wyrównanie wielu deficytów lub przynajmniej 
złagodzenie niekorzystnych objawów. 
Obserwację rozwoju dziecka w oparciu o tak 
zwane kamienie milowe stosuje się od momentu 
narodzin dziecka do ukończenia przez nie 
drugiego roku życia. Jest to powszechnie 
wykorzystywane i wystarczająco czułe 
narzędzie, które nie wymaga nakładu wysokich 
kosztów, a pozwala zapoznać rodziców 
z kolejnymi etapami rozwoju ich dziecka. 
Rodzice, którzy mają szczegółową wiedzę 
na temat tego, jak na określonym etapie 
powinno rozwijać się ich dziecko, będą potrafili 
wychwycić niepokojące sygnały i odpowiednio 
wcześnie zgłosić się do specjalisty.

dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta
pediatra, neonatolog, konsultant 

wojewódzki w dziedzinie neonatologii

lek. med. Klaudia Woźniak
pediatra, neonatolog

Zachęcamy do skorzystania z oceny rozwoju dziecka według kamieni 
milowych w ramach naszego programu. W ramach konsultacji 
specjalista będzie obserwować dziecko podczas jego spontanicznej 
aktywności lub po wywołaniu poszczególnych umiejętności 
z wykorzystaniem materiałów pomocniczych: grzechotki, zabawki. 
Należy pamiętać o tym, że ocena rozwoju dziecka według 
kamieni milowych nie jest diagnozą ostateczną, lecz punktem 
wyjścia do ewentualnego podjęcia dalszych działań.

Obserwacja rozwoju dziecka w gabinecie 
lekarskim ma istotne znaczenie dla wczesnej 
identyfikacji i leczenia zaburzeń rozwojowych. 
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 
specjaliście sformułować ocenę rzeczywistego 
stopnia rozwoju Twojego dziecka. 

// DIAGNOSTYKA ROZWOJU DZIECKA 
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Wieloaspektowa ocena 
rozwoju psychomotorycznego 
– metoda MFDR
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka 
Rozwojowa (MFDR) to uznawana 
na całym świecie metoda diagnostyczna, 
która pozwala na wczesne wykrywanie 
zaburzeń, opóźnień i deficytów zarówno 
w rozwoju ruchowym, jak i w zakresie 
percepcji, rozwoju mowy, funkcji 
manualnych i kontaktów społecznych. 
Badanie to pozwala rodzicom lepiej 
poznać silniejsze i słabsze strony 
swojego dziecka, dzięki czemu mogą 
efektywniej wspierać jego rozwój. 

// DIAGNOSTYKA ROZWOJU DZIECKA 
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Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) 
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest 
modelowym systemem profilaktyki trzeciorzędowej, 
czyli systemem działań mających na celu zapobieganie 
niepełnosprawnościom i przyszłym chorobom. Jest jedną 
z najlepszych metod wczesnego wykrywania deficytów 
rozwojowych u dzieci – powinna obejmować wszystkie 



Zalety Monachijskiej Funkcjonalnej 
Diagnostyki Rozwojowej: 

 �  Każde zadanie jest dobrane do miesiąca życia dziecka.
 �  Dzieciom urodzonym przedwcześnie odejmuje 
się okres brakujący do terminu porodu.
 �  Pytania testowe są sformułowane bardzo dokładnie.
 �  Metoda jest standaryzowana.
 �  Można ją stosować bez ograniczeń w czasie.
 �  Jest wykorzystywana w zależności 
od potrzeb i kondycji dziecka.

Co musisz wiedzieć o Monachijskiej 
Funkcjonalnej Diagnostyce Rozwojowej: 

 �  Jest stosowana w ocenie rozwoju dzieci 
od pierwszego miesiąca do 6. roku życia.
 �  Badanie trwa 45–80 minut.
 �  Podczas badania oceniany jest rozwój 8 funkcji 
psychomotorycznych u dziecka do 1. roku 
życia, w 2. roku życia obserwuje się 7 funkcji.
 �  Jest to metoda ilościowa, pokazująca zbieżność 
(lub rozbieżność) badanego dziecka z wzorcami 
spotykanymi u 90% dzieci w tym samym wieku, 
ocenionymi jako nieodbiegające od normy.
 �  Metoda jest bardzo obiektywna – wyniki 
poszczególnych zadań są jednoznaczne, czyli 
dziecko wykonało daną próbę/zadanie lub nie.
 �  Po wykonaniu badań powstaje 
tzw. profil rozwojowy dziecka.
 �  Wynik MFDR jest czytelny i zrozumiały 
również dla rodziców. 

// DIAGNOSTYKA ROZWOJU DZIECKA 
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niemowlęta, w szczególności dzieci z grupy ryzyka. 
Badanie MFDR jest metodą ilościową – poszczególne wyniki 
porównywane są z wzorcami, które występują u 90% dzieci 
w tym samym wieku, ocenianymi jako nieodbiegające 
od normy. Dzięki temu udaje się uzyskać pełny obraz 
rozwoju badanego dziecka. Wynik pokazuje wiek rozwojowy 
dziecka dla danej funkcji. Odnosi się go do aktualnego 
wieku dziecka, czyli widać porównanie faktycznego stopnia 
z pożądanym (statystycznym) stopniem rozwoju.

Na czym polega badanie MFDR?

Specjalista w ramach badania MFDR obserwuje 
rozwój dziecka w kilku ważnych obszarach – dzieje się 

to podczas zabawy i stawiania przed dzieckiem kolejnych 
wyzwań, które są dostosowane do jego wieku. 
 
Sprawdzane są takie umiejętności, jak: raczkowanie, 
siadanie, chodzenie, chwytanie, operowanie zabawkami. 
Metoda MFDR dostarcza również informacji na temat 
rozwoju percepcji (zdolności dziecka do pojmowania 
zależności w otaczającym je świecie) oraz rozwoju 
mowy, rozwoju społecznego i samodzielności. 

Aneta Mironowicz
logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

 



Czuwaj nad prawidłowym 
rozwojem Twojego dziecka 
Pediatra to specjalista, do którego rodzice mogą się zwrócić 
z różnorodnymi wątpliwościami i pytaniami. Masz problemy z karmieniem 
piersią, Twoje dziecko ma osłabiony odruch ssania, zauważasz jakieś 
niepokojące objawy? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji pediatrycznej. 

0.-24.
miesiąc życia
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Pediatra musi posiadać wszechstronną wiedzę z wielu dziedzin 
medycyny. To specjalista, który opiekuje się małym pacjentem 
od pierwszych miesięcy życia. Nie tylko leczy choroby wieku 
dziecięcego, ale także wykonuje badania diagnostyczne 
i kontrolne, dzięki czemu monitoruje rozwój dziecka i pełni 
ważną rolę w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu zaburzeń 
rozwojowych. Pilnuje także kalendarza szczepień i udziela 
rodzicom porad w zakresie prawidłowej opieki nad maluchem. 

Z jakimi problemami możesz 
zwrócić się do pediatry?

Zakres kompetencji pediatry jest bardzo szeroki 
– ma wszechstronną wiedzę z wielu dziedzin, współpracuje 
również z innymi specjalistami, jeśli dziecko wymaga 
dodatkowej diagnozy. Pediatra na podstawie przeprowadzonego 
wywiadu sprawdza m.in., czy u dziecka występują zaburzenia 
odżywiania. Rodzice często zmagają się z różnorodnymi 
trudnościami związanymi z odżywianiem malucha: 
problemy z przystawianiem dziecka do piersi, osłabiony 
odruch ssania, niechęć do jedzenia pokarmów stałych, 
neofobia (niechęć do próbowania nowych pokarmów) czy 
awersja pokarmowa – są to problemy, w których porady 
może udzielić im właśnie pediatra. Lekarz tej specjalizacji 
zwraca również uwagę na takie aspekty, jak: problemy 
z zasypianiem, utrzymaniem snu, długość trwania posiłku, 
ulewanie, rytm wypróżnień i prawidłowa masa ciała.  

lek. med. Agnieszka Kielc
pediatra

Zakres udzielanej  
porady pediatrycznej:

 �  Pogłębiony wywiad prenatalny, dotyczący 
bieżącego stanu zdrowia dziecka, 
chorób towarzyszących, rozwoju, 
sytuacji rodzinnej i społecznej, sposobu 
odżywiania, wywiadu dotyczącego 
czynności przewodu pokarmowego.
 �  Badanie z oceną rozwoju fizycznego 
oraz stanu odżywienia dziecka.
 �  Diagnoza zaburzeń karmienia i żywienia 
niemowląt oraz małych dzieci do lat 2.
 �  Ustalanie przyczyn zaburzeń odżywiania 
i planowanie postępowania mającego 
na celu niwelowanie nieprawidłowości.
 �  Współpraca interdyscyplinarna 
w zespole ds. żywienia.
 �  Ocena nagrań wideo i współpraca 
z psychologiem oraz neurologopedą w zakresie 
wspierania kompetencji rodzicielskich 
w sytuacji karmienia dziecka (trening wideo).

Zakres kompetencji pediatry jest bardzo 
szeroki – ma wszechstronną wiedzę 
z wielu dziedzin, współpracuje również 
z innymi specjalistami, jeśli dziecko 
wymaga dodatkowej diagnozy.
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Ważne jest, aby monitorować i wspierać 
procesy nabywania kolejnych kamieni 
milowych w rozwoju funkcji pokarmowych, 
komunikacji i mowy dziecka. Te aspekty 
są ze sobą ściśle powiązane. Na prawidłowy 
rozwój mowy i komunikacji dziecka 
istotny wpływ ma obszar karmienia. 
Sprawność w spożywaniu różnych pokarmów 
ma duże znaczenie dla rozwoju narządów 
artykulacji i mowy. Atmosfera i sposób, 
w jaki odbywają się posiłki, oddziałują 
na umiejętność nawiązywania relacji 
i komunikacji między dzieckiem a otoczeniem.
Jeśli rodzice nie są pewni, czy ich dziecko 
prawidłowo reaguje na bodźce dźwiękowe, 
wydaje dostateczną ilość dźwięków, 
prawidłowo ssie, gryzie, żuje i pije 
z kubeczka lub zauważą jakieś niepokojące 
symptomy, mogą skorzystać z bezpłatnej 
konsultacji neurologopedycznej. 

Wspieramy prawidłowy  
rozwój mowy
Rozwój mowy dziecka to złożony proces, z którym wiążą 
się inne obszary, takie jak karmienie czy nawiązywanie 
relacji z otoczeniem. Jeśli rodzice dostrzegają w tych 
sferach jakieś nieprawidłowości u swoich maluchów, 
w ramach naszego programu mogą skorzystać 
z bezpłatnej konsultacji z neurologopedą. 
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W ramach przygotowania 
do wizyty zaleca się:

 �  Umawianie terminu wizyty co najmniej 
godzinę po karmieniu dziecka.
 �  Przyniesienie na wizytę pokarmu, 
napoju dla dziecka.
 �  Nagranie krótkiego filmiku dotyczącego 
problemu logopedycznego dziecka.

Rodzice powinni zasięgnąć porady 
neurologopedy, jeśli ich dziecko:

 � Nie podejmuje kontaktu wzrokowego.
 � Jest niespokojne podczas karmienia.
 � Nie sygnalizuje głodu.
 � Słabo uszczelnia pierś, smoczek.
 �  Wydaje różne dźwięki typu mlaskanie, 
cmokanie podczas ssania.
 � Nadmiernie się ślini.
 � Ma stale otwartą buzię i/lub wysunięty język.
 � Dławi się, krztusi pokarmami i/lub płynami.
 � Ulewa.
 � Jest niespokojne po karmieniu.
 �  Ma trudności w nauce jedzenia 
łyżeczką, picia z kubeczka.
 �  Ma asymetryczną buzię lub ustawienie głowy.
 �  Słabo reaguje na dźwięki.
 �  Nie gaworzy.

Zakres udzielanej porady neurologopedycznej:
 �  Pogłębiony wywiad dotyczący rozwoju dziecka, funkcji pokarmowych i karmienia.
 �  Badanie neurologopedyczne niemowlęcia obejmujące: kontakt emocjonalno-społeczny, napięcie mięśni 
w obszarze ustno-twarzowym, ocenę odruchów ustno-twarzowych, funkcji pokarmowych (dojrzałości 
i jakości), ocenę anatomiczno-funkcjonalną i sensomotoryczną obszaru ustno-twarzowego.

 �  Diagnoza logopedyczna w oparciu o wywiad, obserwację i badanie.
 �  Określenie indywidualnych zasad żywieniowych, wzorców karmienia, dobór 
akcesoriów do karmienia, ocena zachowań problemowych, wspieranie rozwoju mowy, 
różnych technik karmienia, zabawy rozwijających komunikację i mowę.

 �  Informacja zwrotna dla rodziców i zalecenia dotyczące stymulacji logopedycznej, 
techniki karmienia, stymulacji rozwoju komunikacji i mowy.

 �  Współpraca w interdyscyplinarnym zespole ds. żywienia dzieci.

Grażyna Korasiak
neurologopeda, specjalista Wczesnej Interwencji Logopedycznej, 

terapeuta SI, terapeuta Marte Meo
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Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka opiera 
się na szczegółowej znajomości ilościowej, a także 
jakościowej etapów rozwoju. Posługujemy się 
szerokim wachlarzem narzędzi diagnostycznych, 
takich jak: skala NBAS Brazelton, diagnoza SI, 
ocena metodą V. Vojty, manualne badanie restrykcji 
(ograniczeń) czy zaburzeń napięcia mięśniowego, 
skala oceny rozwoju według Monachijskiej 
Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju. Podczas oceny 
brane są pod uwagę również takie aspekty, jak: wiek, 
urodzeniowy tydzień ciąży, masa ciała, ocena Apgar, 
rodzaj i okoliczności porodu. Z porady fizjoterapeuty 
powinni skorzystać w szczególności rodzice, których 

Wczesne wykrywanie i korekta 
nieprawidłowości w rozwoju 
psychoruchowym dziecka
Rodzice noworodków, niemowlaków i dzieci do lat dwóch, którzy zaobserwowali 
u swoich maluchów niepokojące objawy, mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji 
z fizjoterapeutą. Oprócz otrzymania wczesnej diagnozy, która pozwoli na łagodną 
i trwałą korektę ewentualnych nieprawidłowości, rodzice uczą się, jak postępować 
z dzieckiem w warunkach domowych, aby jak najlepiej wspierać jego rozwój. 

Rodzice zgłaszający się po poradę 
poznają przyczyny nieprawidłowości 
występujących u ich dziecka, a także 
uczą się rozpoznawać jego potrzeby. 
Otrzymują również dokładny instruktaż, 
jak postępować z maluchem: jak 
go pielęgnować, kąpać, nosić, 
bawić się, aby złagodzić proces 
adaptacyjny, jednocześnie wpływając 
na prawidłowy rozwój psychoruchowy. 

0.-24.
miesiąc życia
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niepokoi zachowanie ich dzieci, 
które nie osiągają adekwatnego 
do swojego wieku modelu lokomocji 
(stałe asymetryczne ułożenie, obracanie 
się na brzuch, z brzucha na plecy, 
czworakowanie, chodzenie), komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej z otoczeniem.

Barbara Fojtar
fizjoterapeuta

mgr Ewa Murawska
specjalista fizjoterapii

Noworodki 
(od narodzin 
do 1. miesiąca życia):
asymetrie ułożeniowe, ułożeniowe 
wady stóp, częste ulewania, 
problemy w karmieniu, trudny 
do ukojenia płacz, płacz 
w kąpieli, przy przebieraniu.

Niemowlęta 
(grupa dzieci w wieku od 1. miesiąca do 1. roku życia): 
utrwalone asymetrie, nieskoordynowana praca mięśni 
posturalnych, które wpływają na rozwój ruchowy dzieci. Mogą 
być opóźnione lub pominięte pewne etapy lokomocji, pionizacji 
czy chwytu. Ważna jest ocena jakości wykonywanych wzorców 
ruchowych. W pierwszym roku życia ujawniają się choroby, 
które należy objąć szerszym spektrum diagnostycznym.

Dzieci powyżej 1. roku życia: 
brak rozwiniętych umiejętności 
siedzenia, wstawania, przemieszczania 
się, chodzenia (powyżej 18. miesiąca 
życia), trudności z nawiązywaniem 
kontaktu z osobami trzecimi, samodzielną 
zabawą, komunikacją z opiekunem, brak 
zainteresowania otoczeniem zewnętrznym.

Najczęściej 
występujące 
nieprawidłowości 
u dzieci 
do 2. roku życia:

Zakres udzielanej porady fizjoterapeutycznej:

 � Pogłębiony wywiad fizjoterapeutyczny.
 �Obserwacja motoryki spontanicznej dziecka.
 � Instruktaż pielęgnacji i rehabilitacji dziecka w warunkach domowych.
 �  Terapia usprawniająca dla dzieci, u których w ramach pogłębionej diagnostyki rozwoju stwierdzono 
zaburzenia rozwoju ruchowego lub zagrożenie nieprawidłowościami rozwoju ruchowego.
 �  Edukacja z zakresu profilaktyki wad postawy oraz poradnictwo dla 
rodziców, w szczególności rodziców wcześniaków i dzieci z zaburzeniami 
w rozwoju do lat 2 w zakresie stymulacji prawidłowego rozwoju.
 �  Propagowanie zdrowego rodzicielstwa, zwiększanie zaangażowania rodziny w proces rehabilitacji.
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Jeśli Twoje dziecko ma bóle brzucha, 
wzdęcia lub bolesne skurcze jelit, wymiotuje, 
zmienił się wygląd jego stolca, odmawia 
jedzenia lub wykazuje typowe objawy kolki 
jelitowej (jest płaczliwe, drażliwe, nerwowe, 
przykłada rączki do brzuszka, pręży się 
i wygina) – skorzystaj z porady gastrologa. 

 

Skorzystaj ze specjalistycznej 
porady gastrologicznej
Układ pokarmowy dzieci, w szczególności niemowląt, znacznie rożni 
się od przewodu pokarmowego dorosłych. Zachęcamy do skorzystania 
z bezpłatnej porady gastrologicznej wszystkich rodziców, którzy zaobserwowali 
u swoich dzieci problemy i zaburzenia związane z odżywianiem.

Zakres udzielanej porady gastrologicznej:

 �  Pogłębiony wywiad prenatalny, dotyczący bieżącego 
stanu zdrowia dziecka, chorób towarzyszących, 
rozwoju, sytuacji rodzinnej i społecznej, sposobu 
odżywiania, czynności przewodu pokarmowego.
 �  Badanie z oceną rozwoju fizycznego oraz 
stanu odżywienia dziecka.
 �  Analiza wartości antropometrycznych.
 �  Diagnoza zaburzeń karmienia i żywienia 
niemowląt oraz małych dzieci do lat 2.
 �  Ustalanie przyczyn zaburzeń odżywiania i planowanie 
postępowania mającego na celu niwelowanie nieprawidłowości.
 �  Współpraca interdyscyplinarna w zespole ds. żywienia.
 �  Ocena nagrań wideo oraz współpraca z psychologiem 
i neurologopedą w zakresie wspierania kompetencji 
rodzicielskich w sytuacji karmienia dziecka (trening wideo).
 �  Działania profilaktyczne oraz edukacyjne promujące 
zdrowe odżywianie oraz zdrowy styl życia.

0.-24.
miesiąc życia
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Ultrasonografia jest badaniem niebolesnym, 
nieinwazyjnym, nieszkodliwym dla młodego 
organizmu. Badania te są wykonywane 
za pomocą wysokiej klasy ultrasonografów 
dostosowanych do badań u małych dzieci.

USG przezciemieniowe

Wykonujemy w okresie noworodkowym lub niemowlęcym,  
gdy dziecko ma jeszcze niezarośnięte ciemiączko 
przednie. Zarośnięcie ciemienia jest indywidualną cechą 
człowieka. Najczęściej dzieje się to w 12. miesiącu życia. 
USG przezciemieniowe  pozwala na zobrazowanie 
struktur, przestrzeni płynowych oraz naczyń mózgowia.

USG jamy brzusznej 

Wykonujemy niezależnie od wieku dziecka. 
Badanie to pozwala na zobrazowanie większości 
struktur znajdujących się w jamie brzusznej.

Jak przygotować dziecko?

Dziecko nie musi być przygotowywane w szczególny 
sposób do wykonania  badań. Może jednak 

zaistnieć potrzeba napojenia malucha. Rodzic 
towarzyszy dziecku podczas badania, aby 
w razie potrzeby móc je uspokoić, zwiększyć 
jego komfort i dać poczucie bezpieczeństwa.

lek. med. Małgorzata Gawor
pediatra, neonatolog

Profilaktyczne badania USG
Ultrasonografia jest cennym narzędziem w diagnostyce chorób wieku dziecięcego. 
W dobie nowoczesnej medycyny, posługującej się nie tylko słuchawką lekarską, 
jest atrakcyjnym badaniem rozwiązującym wiele problemów klinicznych. 
W ramach naszego programu można wykonać USG przezciemieniowe oraz 
USG jamy brzusznej bezpłatnie i bez konieczności posiadania skierowania.

Profilaktyczne badanie USG wykonywane 
u dzieci do lat 2 obejmuje:

 � 1. rok życia – USG przezciemieniowe lub USG jamy brzusznej
 � 2. rok życia – USG jamy brzusznej
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KORP to proste i czułe diagnostycznie narzędzie, które pozwala 
na sprawną ocenę rozwoju dziecka poprzez obserwację 
wszystkich ważnych sfer i aspektów jego rozwoju. Diagnoza, 
pogłębiona szczegółowym wywiadem z opiekunem, pomaga 
określić sfery prawidłowego rozwoju, ewentualne opóźnienia, 
dysharmonie oraz nieprawidłowości, a także umiejętności, które 
są rozwinięte u dziecka powyżej przeciętnej. W ten sposób 

powstaje profil umiejętności dziecka, który pokazuje, jakie 
obszary wymagają szczególnej uwagi i stymulacji. Zastosowanie 
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego umożliwia również 
ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

Aneta Mironowicz
logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju 

Harmonijny rozwój Twojego dziecka 
– Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego
Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) to ustandaryzowane narzędzie 
diagnostyczne, przeznaczone do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Dzięki niemu 
rodzice mogą sprawdzić, czy ich dziecko rozwija się harmonijnie, zgodnie 
z oczekiwaniami określonymi w ramach danego przedziału wiekowego. Z diagnozy 
metodą KORP rodzice mogą skorzystać w ramach naszego programu.

Podstawowym elementem KORP 
są karty oceny rozwoju opracowane dla 
poszczególnych przedziałów wiekowych, 
wśród których można wyróżnić:

 �  Karty oceny małego dziecka od 1. do 11. miesiąca życia. 
Ze względu na intensywny rozwój dziecka w tym okresie 
uwzględniana jest cokwartalna diagnoza umiejętności dziecka.
 �  3 karty oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. do końca 2. roku 
życia. W tym okresie diagnoza odbywa się co pół roku. 
 �  5 kart oceny rozwoju dziecka od 2. do 7. roku życia. W tym 
czasie badania odbywają się w odstępach rocznych. 
 � 1 karta oceny rozwoju dziecka w wieku od 8. do 9. roku życia.

Przy pomocy kart możemy zbadać 
poszczególne sfery rozwoju, pozwalające 
na ocenę następujących umiejętności:

 � Rozwoju ruchowego.
 � Motoryki precyzyjnej i lateralizacji.
 � Spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 � Komunikowania się i mowy.
 � Emocji i relacji społecznych.
 � Funkcji behawioralnych.
 �  Umiejętności przedszkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3. do 5. roku życia).
 �  Umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 6. do 9. roku życia).

10.-24.
miesiąc życia
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Twoje dziecko jest niespokojne, często płacze, okazuje 
emocje nieadekwatne do zaistniałych sytuacji, 
ma problemy z jedzeniem, snem, nie lubi dotyku? 
Przyczyny takiego zachowania mogą być związane 
z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi, 
być następstwem wcześniactwa lub schorzeń, 
które pojawiły się w życiu płodowym lub w okresie 
wczesnodziecięcym. Nieprawidłowości mogą być 
także powodowane niewłaściwym procesem zbierania 
wrażeń zmysłowych z otoczenia i ich przetwarzania 
w układzie nerwowym, a w konsekwencji – złej 
odpowiedzi dziecka na bodźce z zewnątrz. 

Zaburzenia neurologiczne, genetyczne, autyzm, 
problemy wczesnoszkolne – to problemy, które 
u starszych dzieci (w wieku przedszkolnym 
i szkolnym) stwierdza się za pomocą diagnozy SI. 
Jednak warto pamiętać o tym, że podłoże takich 
zaburzeń leży we wczesnym okresie rozwoju 
dziecka, a wiele z nich można zdiagnozować już 
w pierwszych miesiącach życia i wdrożyć terapię, 
która będzie stymulować rozwój dziecka. 

mgr Violetta Sznajder
fizjoterapeuta

Diagnoza interakcji sensorycznej 
Każdy zdrowy niemowlak we właściwy sposób reaguje na głos i dotyk rodziców, 
zasypia i budzi się zgodnie z własnym rytmem, wyraża emocje związane z potrzebami, 
a jego rozwój ruchowy i poznawczy odbywa się harmonijnie. Gdy zachowanie dziecka 
odbiega od przyjętych dla jego wieku wzorców, np. maluch nie chce być przytulany, 
jest niespokojny, a rodzice nie mogą go uspokoić, warto w ramach naszego programu 
skonsultować się ze specjalistą i skorzystać z diagnozy interakcji sensorycznej.

Zakres porady: 

 �  Pogłębiony wywiad dotyczący okresu prenatalnego 
i bieżącego rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej i społecznej.
 �  Badanie rozwoju sensorycznego dziecka.
 �  Obserwacja spontanicznej aktywności 
dziecka, preferencji sensorycznych.
 �  Badanie z użyciem standaryzowanych 
metod kwestionariuszowych.
 �  Ocena i interpretacja wyników metod kwestionariuszowych, 
behawioralnych i obserwacji zachowań dziecka.
 �  Informacja zwrotna dla rodzica dotycząca 
bieżącego rozwoju sensorycznego dziecka.

0.-24.
miesiąc życia
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Skala Bayleya jest narzędziem stosowanym w diagnozie 
rozwoju psychoruchowego dzieci jako tzw. złoty standard. 
Jest to metoda, po którą powinno sięgnąć się w pierwszej 
kolejności, szczególnie w przypadku wcześniaków lub 
dzieci ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi i innymi 
trudnościami, takimi jak: zaburzenia przywiązania, zaburzenia 
integracji sensorycznej czy trudności w karmieniu. 

Jak przebiega badanie?

W dniu wizyty u specjalisty maluch powinien być zdrowy 
(niebezpośrednio po rekonwalescencji po chorobie 
infekcyjnej) i wypoczęty. Warto, aby rodzice, przygotowując 
się do badania, wzięli również pod uwagę takie 
aspekty jak: godzina badania (nie powinna kolidować 
z porą drzemki lub posiłku), zmęczenie dziecka, jego 
nastrój, ogólne samopoczucie i kondycja zdrowotna. 
Badanie składa się z kilku części, a większość zadań 
przybiera formę zabawy, która odbywa się według 
specjalnie opracowanego scenariusza, co pozwala 
uzyskać ustandaryzowane wyniki. Zarówno na etapie 

Śledź rozwój psychoruchowy 
swojego dziecka – skala Bayleya
Skala Bayleya to nowoczesna metoda diagnostyczna badająca rozwój 
dziecka w obszarze zdolności poznawczych, językowych, ruchowych, 
społeczno-emocjonalnych oraz zachowań adaptacyjnych. W ramach naszego 
programu, jako jedyna placówka w Polsce, już od 2021 roku będziemy 
oferować rodzicom możliwość wykonania takiego badania.

Włączając skalę Bayleya do praktyki klinicznej, tworzymy 
standardy diagnostyczne i terapeutyczne na światowym poziomie. 
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 
w Opolu jest obecnie jedyną placówką, w której będzie możliwe 
skorzystanie z badania rozwoju dziecka skalą Bayleya – z przyczyn 
niezależnych od nas możliwość ta będzie dostępna od 2021 roku.  

przeprowadzania badania, jak również interpretacji 
uzyskanych wyników, uwzględnia się wiek korygowany 
dziecka, co zwiększa rzetelność wyników i komfort dziecka 
w trakcie badania, ponieważ nie stawiamy przed nim 
wymagań nieadekwatnych do jego wieku. Integralną część 
badania stanowią pogłębiony wywiad psychologiczny 
z rodzicem oraz analiza dokumentacji medycznej – dzięki 
temu interpretacja wyników badania i opracowywany 
raport ujmują rozwój dziecka globalnie i indywidualnie, 
porównując go jednocześnie z normami, czyli oczekiwaniami 
stawianymi przed dzieckiem w zależności od jego wieku. 

10.-24.
miesiąc życia
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// NIWELOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU DZIECKA



Skala Bayleya składa się z 5 części, które badają rozwój dziecka 
w obszarze zdolności poznawczych, językowych, ruchowych, 
społeczno-emocjonalnych oraz zachowań adaptacyjnych. 

 �  Rozwój dziecka w sferze poznawczej: w tym obszarze ocenia się umiejętność 
zabawy, reakcję na nowości, zdolność do habituacji (wygaszania reakcji 
na obiekty sobie znane), pamięć, umiejętność rozwiązywania problemów 
oraz szybkość wykonywania zadań i poziom rozwoju pojęcia liczby. 
 �  Rozwój dziecka w sferze językowej: sprawdzany jest w dwóch obszarach. 
Pierwszy z nich to tzw. komunikacja receptywna, czyli umiejętność rozumienia 
mowy i właściwe reagowanie na polecenia werbalne podawane przez 
dorosłych. Drugi obszar to tzw. komunikacja ekspresywna, która mierzy 
kompetencje językowe dziecka w postaci aktywnego posługiwania się mową. 
 �  Rozwój dziecka w obszarze motorycznym: dotyczy rozwoju fizycznego 
i umiejętności związanych z ruchem. W skład tej części badania zalicza się 
badanie funkcji tzw. motoryki małej, kiedy to oceniamy poziom koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, manipulacji zabawkami i jakość chwytu precyzyjnego, 
oraz motoryki dużej, rozumianej jako jakość ruchów ciała, kontrola postawy 
i lokomocja. Dzięki zastosowaniu różnorodnych prób i zadań możemy 
obserwować rozwój tzw. funkcji lokomocyjnych, związanych z przemieszczaniem 
się, i nielokomocyjnych, najczęściej dotyczących użycia różnych przedmiotów.
 �  Rozwój dziecka w obszarze społeczno-emocjonalnym: dotyczy takich 
umiejętności, jak: samoregulacja, zainteresowanie światem, potrzeba 
nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem, zaangażowanie w relację czy 
używanie emocji jako środka komunikacji z innymi i sygnalizowania potrzeb. 
 �  Obserwacja i rejestrowanie zachowań adaptacyjnych: dotyczy oceny 
częstości występowania zachowań postrzeganych jako wspierające 
interakcję z otoczeniem i opiekunami. W tym obszarze, wspólnie z rodzicem 
lub opiekunem dziecka, poddaje się ocenie zachowania dotyczące 
komunikacji, współżycia w rodzinie i środowisku zewnętrznym, zachowań 
dotyczących zdrowia, życia domowego samoobsługi i zabawy. 

Joanna Wawrzyniak
psycholog

Zakres udzielanej porady: 

 �  Pogłębiony wywiad dotyczący sytuacji zdrowotnej, rodzinnej 
i społecznej dziecka, dotychczas wykonanej diagnostyki 
rozwoju psychoruchowego dziecka i wyników badań.
 �  Wykonanie badania zgodnie z procedurą 
przewidzianą przez BSID-II.
 �  Ocena i interpretacja badania.
 �  Udzielenie informacji zwrotnej rodzicowi.

Wiktoria Kubiec
psycholog
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square  Badanie metodą skali 
Brazeltona (NBAS)

square  Badanie metodą Prechtla

square  Ocena rozwoju według 
kamieni milowych

square  Monachijska Funkcjonalna 
Diagnostyka Rozwojowa

square  Poradnictwo pediatryczne

square  Poradnictwo neurologopedyczne

square  Poradnictwo fizjoterapeutyczne

square  Poradnictwo gastrologiczne

square  Diagnoza SI (Integracji Sensorycznej)

square  Skale rozwoju dzieci Bayley-II (BSID-II)

square  Karty Oceny Rozwoju 
Psychoruchowego (KORP)

square  USG przezciemieniowe 

square  USG jamy brzusznej

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 rodzin z dziećmi do lat 2 z województwa opolskiego.
Skonsultujcie się ze swoim lekarzem, który podpowie Wam, z jakich konsultacji i porad powinniście skorzystać.

Drodzy Rodzice, w ramach 
naszego projektu opieką 
otaczamy również przyszłe 
mamy. Z pełnym pakietem 
oferowanych świadczeń 
możecie zapoznać się 
w broszurze „Przygotuj się 
do porodu” – 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
Pogłębiona diagnostyka 
(psychomotorycznego) 
rozwoju dziecka

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

Niwelowanie nieprawidłowości 
w rozwoju dziecka

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

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/ 



Zrobisz wszystko 
dla dziecka.  
My też

www.dlarodziny-ginekologia.opole.pl


