
Zrobisz wszystko 
dla dziecka.

My też

Projekt: „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profi laktyki, 
diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” jest realizowany w ramach 
działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką 
i dzieckiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 
współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do mieszkańców 
województwa opolskiego: kobiet w ciąży i po porodzie, noworodków, dzieci do 2 r.ż., ich rodziców i opiekunów 
prawnych oraz personelu medycznego. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem, co wpłynie na poprawę jakości życia 
społecznego oraz zmniejszy nierówności w zakresie opieki zdrowotnej w województwie opolskim.

Podanie pierwszej dawki szczepionki 
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu B po urodzeniu bardzo skutecznie chroni 
dziecko przed zachorowaniem, a także przed 
jego poważnymi konsekwencjami, takimi 
jak: marskość wątroby czy rak wątroby. 
Szczepienia są bezpieczną formą profi laktyki, 
wykonuje się je po kwalifi kacji i badaniu lekarskim, 
a ryzyko powikłań jest minimalne, nieporównywalnie 
mniejsze niż naturalny przebieg zakażenia. 

Pierwsze dni życia 
Twojego dziecka 

Opolskie dla Rodziny

Partner projektu: Patronat Honorowy

Szczepienia w okresie 
noworodkowym
Zgodnie z obowiązującym w Polsce kalendarzem 
szczepień zdrowym noworodkom podaje się 
szczepionkę przeciwko gruźlicy i pierwszą dawkę 
szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu B. W odniesieniu do gruźlicy jest to pierwsza 
i jedyna dawka chroniąca przed ciężkim przebiegiem 
gruźlicy u dzieci, w tym gruźliczym zapaleniem  
opon mózgowo-rdzeniowych i gruźlicą rozsianą.  

OBOWIĄZKOWE ZABIEGI, 
BADANIA I SZCZEPIENIA

Wszystkie informacje na temat 
projektu znajdziesz na stronie:

www.dlarodziny-ginekologia.opole.pl



Zabieg Credégo ma na celu profilaktykę 
zakażenia przedniego odcinka oka i zapobiega 
rzeżączkowemu zapaleniu spojówek. 

Polega na podaniu do dolnego załamka worka 
spojówkowego 1 kropli 1-procentowego azotanu 
srebra. Zabieg wykonywany jest u wszystkich 
noworodków urodzonych siłami natury oraz 
po cesarskim cięciu w ciągu 2 godzin po urodzeniu 
(zalecenie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego).

Zabieg Credégo 

Witamina

Witamina K odgrywa kluczową rolę w hemostazie, 
czyli mechanizmie, dzięki któremu nie dochodzi 
do wynaczynienia krwi. Niedobór witaminy K 
prowadzi do zaburzeń krzepnięcia, a w konsekwencji 
do krwotoków. Badania wskazują, że noworodki 
rodzą się z niedoborem tego składnika. Magazynem 
witaminy K u dorosłych jest wątroba, jej zasoby w tym 
narządzie u noworodka to zaledwie 1/5 prawidłowych 
wartości. Mało tego: deficyt witaminy K w pierwszych 
dobach życia tylko się powiększa. Dlaczego? Ustaje 
jej transport do dziecka w łonie matki, a pokarm 
kobiecy zawiera minimalne ilości tego składnika.

Podanie witaminy K po urodzeniu u każdego 
noworodka zapobiega krwawieniu w związku 
z niedoborem witaminy K. Noworodek urodzony 
o czasie powinien otrzymać po urodzeniu 1 mg 
witaminy K drogą domięśniową (zarządzenie 
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego).

Witamina K 

Badania przesiewowe 
w kierunku wrodzonych 
wad metabolizmu

To bezpłatne i obowiązkowe badania nowo narodzonych 
dzieci, w Polsce przeprowadzane od 1994 roku. 
Dzięki nim można wcześnie zdiagnozować i podjąć 
leczenie ponad 20 chorób, w tym fenyloketonurii, 
hypotyreozy, mukowiscydozy. W przypadku wielu 
chorób tylko odpowiednio wcześnie podjęte 
leczenie pozwala uniknąć groźnych powikłań, w tym 
niepełnosprawności (także intelektualnej). Kropla 
krwi noworodka pobierana jest na bibułę, a następnie 
przesyłana do jednego z regionalnych ośrodków  
zajmujących się badaniami przesiewowymi. 

lek. med. Klaudia Woźniak – pediatra, neonatolog


