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Światowy Dzień Wcześniaka to doskonała okazja, by podnosić 

świadomość społeczną na temat dzieci urodzonych przed planowanym 

terminem. W ramach święta na całym świecie podświetla się 

najważniejsze budynki w kolorze fioletowym, czyli kolorze wcześniaków. 

W Polsce wydarzenie organizuje Fundacja Wcześniak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wcześniak w Polsce 

Co 10. dziecko na świecie jest wcześniakiem. 

W Polsce rodzi się ich każdego roku ponad 25 000. To wyjątkowa 

grupa dzieci, która wymaga szczególnych działań zapewniających im 

odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo zarówno w szpitalu, jak i po wypisie 

do domu. Polska neonatologia, choć jest jedną z najmłodszych dziedzin 

medycyny, jest na światowym poziomie. Wszystko dzięki pasjonatom, 

którzy przez ostatnich 70 lat rozwijali tę specjalizację, ale także dzięki 

odpowiedniej organizacji opieki nad najmniejszymi dziećmi i zmianom, 

jakie zostały wprowadzone przez ostatnie lata. 

To sprawiło, że możemy ratować nawet najmniejsze noworodki, 

zapewnić im bezpieczeństwo i zdrowy start w dorosłe życie - powiedziała 

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, założycielka 

Fundacji Koalicja dla wcześniaka. 

https://zdrowie.wprost.pl/dziecko/10249707/paciorkowiec-w-ciazy-objawy-rozpoznanie-i-leczenie.html


Opieka i bezpieczeństwo 

Na bezpieczeństwo wcześniaków składa się wiele elementów - 

odpowiednia opieka okołoporodowa, żywienie i pielęgnacja w pierwszych 

dniach życia na oddziale neonatologicznym, ale także bezpieczeństwo 

i dobra organizacja pobytu dziecka w domu. Czasem trzeba unikać 

bodźców, które mogą źle wpłynąć na zdrowie dziecka, czasem potrzebna 

jest dodatkowa stymulacja rozwoju i rehabilitacja. 

Bezpieczeństwo wcześniaków to także dbanie o ich odporność 

i ochrona przed groźnymi wirusami i bakteriami - a więc profilaktyka 

i szczepienia ochronne. 

 

Rozszerzona immunoprofilaktyka 

Wcześniaki, dużo bardziej niż dzieci urodzone o czasie, są narażone 

na zakażenia. Szczególnie niebezpieczne dla tej grupy niemowląt jest 

zakażenie wirusem RS, czyli syncytialnym wirusem nabłonka 

oddechowego. Może on doprowadzić do ostrych infekcji dróg 

oddechowych, które mogą skutkować niedotlenieniem i koniecznością 

leczenia w oddziale intensywnej terapii. 

To właśnie dlatego środowisko neonatologiczne, rodzice 

wcześniaków i decydenci walczyli o to, aby jak najwięcej wcześniaków 

było zabezpieczanych przed tym wirusem. W 2018 roku, dzięki decyzji 

Ministerstwa Zdrowia program bezpłatnej immunoprofilaktyki został 

rozszerzony i teraz korzystają z niego dzieci urodzone przed 33. 

tygodniem ciąży. 

W sezonie zwiększonej zachorowalności, a więc od października do 

kwietnia z profilaktyki zakażeń wirusem RS korzysta wiele dzieci w całej 

Polsce. Statystyki oraz nasze obserwacje na oddziałach neonatologicznych 

potwierdzają, że immunoprofilaktyka wpłynęła na zmniejszenie 

zachorowalności i liczby hospitalizacji z powodu ciężkich infekcji dróg 

oddechowych. Dzisiejszy dzień to dobry moment, by podziękować 

Ministrowi Zdrowia za podjęcie decyzji, która znacznie poprawiła 

bezpieczeństwo najmniejszych dzieci - powiedział prof. dr hab. n. med. 

https://zdrowie.wprost.pl/dziecko/porod/10251711/ekspert-w-opiece-nad-wczesniakami-higiena-i-szczepienia-maja-kluczowe-znaczenie.html


Ryszard Lauterbach, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. - 

Droga do programu lekowego w obecnej formie była długa i trudna, 

ale z pewnością wpływa na zdrowie i prawidłowy rozwój wcześniaków 

w ich dalszym życiu - dodał prof. Ryszard Lauterbach. 

 

Najmłodszy, najmniejszy pacjent (wcześniak) w Polsce: 

Urodzona w 22. tygodniu ciąży, poniżej teoretycznej granicy 

przeżycia w szczecińskim szpitalu "Zdroje". Dziewczynka przyszła na świat 

13 lutego 2019 roku. Ważyła 450 g i mierzyła 27 cm. Uratowanie dziecka 

dyrektor szpitala Łukasz Tyszler określił "cudem". 

Maleństwo w trybie pilnym przetransportowane zostało 

specjalistyczną karetką neonatologiczną szpitala „Zdroje” na Oddział 

Intensywnej Terapii Noworodka przy ul. Mącznej, gdzie przez kolejne 

cztery miesiące lekarze walczyli o jej życie. 

Dziecko zostało przyjęte na oddział intensywnej opieki medycznej 

w stanie hipotermii. Temperatura jej ciała wynosiła zaledwie 34 st. 

Celsjusza. Jej skóra okazała się być skrajnie wrażliwa. Każde, nawet 

najdelikatniejsze dotknięcie pozostawiało na niej ślad, a nieco mocniejsze 

skutkowało już zasinieniem. 

Dlatego Lilianna od razu została umieszczona na specjalistycznych 

materacach silikonowych przeciwdziałających odleżynom. Maleństwu 

założono dojścia centralne - cewniki do aorty oraz do żyły głównej dolnej 

dzięki czemu można było niemal całkowicie wyeliminować dotykanie 

wcześniaka przez kolejne, jakże ważne dni. 

 

Dlaczego rodzą się wcześniaki? 

Zapraszam do krótkiej projekcji filmu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyYFdE3v_Zc 

 

Pozdrawiam 

Mateusz Czepek 

https://www.youtube.com/watch?v=dyYFdE3v_Zc

