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poznajmy się

J

estem lekarzem. Wierzę, że zaufanie jest pierwszym i
najważniejszym krokiem w drodze do zdrowia.
Moja pierwsza praca po studiach medycznych, które
ukończyłam w 2007 roku, była okazją do poznania
najczarniejszych scenariuszy, jakie mogą się zdarzyć
człowiekowi. Doświadczenie zdobyte w Zakładzie
Medycyny
Sądowej
wzbudziło
we
mnie
chęć
uświadamiania ludzi, jak mogą uniknąć utraty życia i
zdrowia. Z tego zrodziło się moje zamiłowanie do
profilaktyki.
Pracując w podstawowej opiece zdrowotnej doszłam do
wniosku, że najbardziej leży mi na sercu zdrowie dzieci.
Dlatego w 2019 roku, po ośmiu latach pracy w
Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy,
zostałam specjalistą pediatrii.
Rozszerzam swoje kompetencje i obejmuję opieką całe
rodziny. W czerwcu 2020 roku rozpoczęłam specjalizację
w dziedzinie medycyny rodzinnej.
Działam w zgodzie z biostrukturą, swoją i pacjentów.
Umiejętność tę zdobyłam poprzez system treningowy
STRUCTOGRAM. Pracuję według zasad EBM.
Jestem praktykiem medycyny narracyjnej. Swoją potrzebę
porozumienia z pacjentami wyrażam dodatkowo za
pośrednictwem bloga, którego prowadzę od 2017 roku.
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ą przy kawie.

Wizyta prenatalna jest jak spotkanie z pediatr

wizyta prenatalna on-line. Usiądziemy wygodnie i przez 60 minut
porozmawiamy o Tobie. Rozmawiamy w Twoim tempie o sprawach dla Ciebie
ważnych. Bez ryzyka omówisz swoje obawy. Spotkanie wykorzystasz
maksymalnie! Zaplanujesz: wybór lekarza, wyprawkę, procedury jakie spotkasz
w szpitalu, zabiegi profilaktyczne, szczepienia, plan opieki nad dzieckiem.

Wizyta prenatalna jest spotkaniem z lekarzem
przed narodzinami dziecka. . Każda wizyta u
ginekologa, z położną, badania prenatalne –
to też są wizyty prenatalne.

WWW.YOURWEBSITE.COM
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Jaki jest cel wizyty prenatalnej u
pediatry?
Wizyta lekarza nie rozwiąże wszystkich problemów
rodziny. Ma na celu:
1. zapoznanie się rodziców z lekarzem, szczególnie, jeśli
wybrałaś przyszłego pediatrę dla dziecka i po prostu chcesz
go poznać, upewnić się, że to właściwa osoba,
2. pomoc w przygotowaniu wyprawki dla dziecka,
3. omówić, jakim czynnościom
noworodek w szpitalu,

będzie

poddawany

4. jakie badania przesiewowe będą wykonywane u dziecka –
omówienie, jakie choroby wykrywamy, jakim zapobiegamy, w
jaki sposób odbywają się badania, czego nie da się zbadać u
noworodka i czego powszechne badania przesiewowe nie
wykrywają.
5. omówienie sposobu karmienia dziecka,
6. omówienie przekonań rodziców na temat zdrowia dzieci,
7. rozmowa na temat szczepień ochronnych,
8. sposoby pomocy rodzinie, zarówno ze strony środowiska
(czy rodzice mają wsparcie rodziny, czy korzystają z pomocy
instytucjonalnej) i opieki medycznej (gdzie, do kogo się
zwrócić o pomoc, punkty udzielania pomocy doraźnej).
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Jak najpro ciej wybra swojego
pediatrę?
Właściwy lekarz dla dziecka to taki, który spełni Twoje
kryteria wyboru i zasłuży na Twoje zaufanie. Właściwy a nie
jedyny, bo nie wszyscy wybiorą tak samo. Nie ma jednego
najlepszego lekarza dla wszystkich, bo każdy rodzic ma własne
potrzeby i kieruje się innymi oczekiwaniami. Tak jak różnią się
rodzice, tak różnią się i lekarze.
1. Określ kryteria wyboru a następnie spróbuj je zawęzić.
Musisz sobie jasno odpowiedzieć, co ma dla Ciebie znaczenie.
Czy dostępność do lekarza w środku nocy? Czy jego wygląd ma
dla Ciebie znaczenie? Jeśli tak, to jakie cechy wyglądu będą
budziły Twoje zaufanie? Może szukasz lekarza, który
jednocześnie pracuje w przychodni i w szpitalu i chcesz, żeby w
razie cięższej choroby dziecka, zajmował się wami też w
szpitalu?
2. Zrób listę kandydatów.
Musisz wiedzieć, kogo bierzesz pod uwagę. Możesz dokonać
wyboru więcej niż jednego lekarza. Są rodzice korzystający z
rejonowego pediatry w przychodni POZ i równolegle z opieki
prywatnej (wizyty domowe czy przychodnie prywatne). Ustal,
czego potrzebujesz i czy szukasz jednego lekarza czy kilku.
Najpierw robisz rekonesans wśród rodziny i znajomych,
poszukujesz na grupach na FB. Za mało? Zobacz, gdzie szukać
pediatry.
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3. Zdobądź informacje o wybranych lekarzach.
Możesz szukać także opinii. Korzystając z portali internetowych,
prawdopodobnie znajdziesz wiele informacji o danym lekarzu.
Ważne jest, żebyś umiała oddzielić fakty od opinii. Niestety, tak
już w internecie jest, że pacjenci niezadowoleni, w trudnej
sytuacji i z nierozwiązanymi problemami łatwo umieszczają
niepochlebne opinie, zaś zadowoleni milczą. Miej to na uwadze.
4. Wybierz 2 lub 3 lekarzy ze swojej listy i ich poznaj.
Sprawdź w jakim stopniu spełniają Twoje wymagania. Czym
wzbudzili Twoje zainteresowanie? Wiesz już, ilu lekarzy
poszukujesz? Pamiętaj, że na tym etapie nie decydujesz
ostatecznie. Zdobądź adres mailowy lub numer telefonu.
Możesz zwiedzać ich stronę internetową, możesz sprawdzić
informacje o nich w Centralnym Rejestrze Lekarzy. Najprościej
jednak umówić się na wizytę. Wówczas poznasz lekarza osobiście.
Zdobędziesz też informację o dostępności lekarza. Jeśli trudno
będzie wam znaleźć odpowiedni termin wizyty, to może
oznaczać, że w przyszłości ponowi się ten problem. Może jednak
poszukujesz kogoś łatwiej dostępnego?
5. Czy to ten właściwy lekarz?
Jeśli wiesz, że jednak nie zaufasz, to zmień. Jak nie będzie
zaufania na linii lekarz – pacjent, to nie będzie współpracy. Co
zrobić wówczas? Jak znaleźć lekarza? Wracasz do początku.
Zweryfikuj swoją listę oczekiwań. Może czas im się przyjrzeć i na
przykład wykreślić zapis dotyczący wieku albo wyglądu. Zastanów
się, na czym najbardziej Ci zależy, jaką cechę lekarza cenisz
najbardziej. Odpowiadając na te pytania możesz zweryfikować
punkt pierwszy i od nowa rozpocząć poszukiwanie lekarza, z
większą świadomością niż dotychczas.
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Dlaczego wizyty prenatalne u
pediatry to rzadko ?
Rzadko kto korzysta z wizyt u pediatry jeszcze zanim dziecko pojawi się na
świecie. Dzieje się tak:
- dlatego, że jest to usługa mało dostępna, aby nie powiedzieć, niedostępna.
- co do zasady pediatrzy zajmują się dzieckiem narodzonym.
- są rodziny, które znają swojego pediatrę albo lekarza rodzinnego, bo są pod
jego opieką od urodzenia, od lat leczy się w danej przychodni cała rodzina,
- potrzebnej wiedzy i wsparcia dostarczyła szkoła rodzenia.
Nie każdy przyszły rodzic skorzysta z tej okazji i nie każdy będzie
potrzebował wizyty prenatalnej.

Kto najbardziej skorzysta z
wizyty prenatalnej u pediatry?
samotni rodzice,
rodzice oczekujący pierwszego dziecka,
kobiety ciężarne, które muszą leżeć w domu,
rodzice chcący adoptować dziecko.
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Jeste u siebie w domu.
Swoje obawy omówiłaś już z koleżankami i szwagierką. Wypytałaś mamę o
jej doświadczenia. Wyczytałaś całe fora mamowych grup.
Widujesz się ze swoim lekarzem prowadzącym ciążę, być może chodzisz do
więcej niż jednego. Widujesz się z położną? Jestem pewna, że wykonujesz
regularnie zlecone badania. Byłaś w szkole rodzenia?
Czujesz, że jeszcze z kimś mogłabyś przegadać temat?

Proste spotkanie on-line.
Siedzisz wygodnie, tak jak
lubisz. W swoim fotelu,
popijając ulubioną kawę.
Wizyta prenatalna jest rozmową o Tobie. Forma on-line jest wymogiem
pandemii. Niestety, bo w normalnych, niepandemicznych okolicznościach
mogłabyś przyjść do gabinetu albo zaprosić pediatrę do siebie. Uważam, że
najlepsza jest wizyta prenatalna domowa.
Regułą jest to, że rodzice konsultują swoją wyprawkę. Skonsultowali ją już
na wszystkie strony, jak się da. I zawsze zadają to samo pytanie – czy czegoś
jeszcze brakuje? Są ciekawi, jak to jest w innych rodzinach. Czy inni też
panikują?
Jest czas na to, aby omówić możliwe formy pomocy i wsparcia, których
oczekujesz. Oczywiście, to zależy od Twojej sytuacji życiowej. Być może
potrzebujesz pomocy instytucjonalnej albo wsparcia najbliższej rodziny.
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Jednym spotkaniem zdobywasz przewagę.
Wizyta prenatalna może być okazją do omówienia kwestii szczepień,
wyboru sposobu karmienia czy odżywiania się mamy. Zazwyczaj o
szczepieniach rodzice informowani są na wizycie patronażowej. W ostatnich
miesiącach wizyty te odbywają się różnie, z własnego doświadczenia wiem,
że zazwyczaj – za krótko.
Po ukończeniu przez dziecko 5 tygodni życia zjawiasz się z dzieckiem w
przychodni na pierwszą wizytę szczepienną. Ja zadaję wówczas rodzicom
pytanie czym i jak szczepimy. To nie czas na rozmowy „a jakie szczepienia
mamy do wyboru?” Moim zdaniem można zrobić to szybciej.

Kiedy inni wahają się nad
szczepieniami, Ty już wiesz.

Nie ma ryzyka, bo jeszcze nie podejmujesz decyzji. Na tym etapie niczego nie
podpisujesz i nie musisz się deklarować. Zyskujesz wiedzę, jaką inni
zdobywają później.
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Choroby, kt rym zapobiegamy u
noworodk w.
1. Rzeżączkowe zapalenie spojówek.
Zapobieganie polega na wykonaniu zabiegu Credego. Działanie
zapobiegawcze polega na zakropleniu dziecku 1% azotanu srebra do
worka spojówkowego. Krople zapobiegają zakażeniu rzeżączkowemu.
Dlaczego zabieg wykonuje się u wszystkich dzieci?
Bo o zakażeniu mama mogła nie wiedzieć. A powikłania są poważne.
Rzeżączkowe zapalenie spojówek jest niebezpieczne, grozi
uszkodzeniem wzroku do jego całkowitej utraty włącznie.
2. Krwawienie z niedoboru witaminy K (VKDB).
Noworodek w ciągu 6 godzin od chwili przyjścia na świat otrzymuje
domięśniowo 1 mg witaminy K. Jeśli zachodzą przeciwwskazania, to
może otrzymać tę samą witaminę w postaci doustnej w ilości 2 mg.
Podanie witaminy nie jest żadną formą szczepienia, mimo, że niektóre
osoby w to wierzą. Witamina, to po prostu witamina a nie szczepienie i
nie ma powodować wytworzenia przeciwciał, tylko uzupełnienie
ewentualnego niedoboru witaminy, od której zależy prawidłowe
krzepnięcie.
U noworodków krzepnięcie nie działa jeszcze tak dobrze jak zdrowego
dorosłego człowieka. Słabsze działanie krzepnięcia sprawia, że krew
wynaczynia się tam, gdzie nie powinna. Najtrudniejszym powikłaniem
jest krwawienie do mózgu. Witamina temu zapobiega.
3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B.
Jest chorobą zakaźną. Chorobie zapobiega się poprzez szczepienie.
Szczepi się noworodki w pierwszych dobach życia, przed wypisaniem
z Oddziału Noworodkowego.
4. Gruźlica,
a w zasadzie gruźlicze zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i
prosówka.
Najgroźniejszym
postaciom
gruźlicy,
dotyczącym
niemowląt, zapobiega szczepienie w okresie noworodkowym. Nie
chroni ono przed późniejszym zachorowaniem na płucną czy inną
postać gruźlicy.
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Choroby, kt re u noworodk w
wykrywamy w oparciu o badania
przesiewowe.
Wczesne wykrycie jest naj najbardziej formą profilaktyki.
Wykrycie choroby nie zapobiegnie jej pojawieniu się. Szczególnie,
jeśli jest mowa o chorobach uwarunkowanych genetycznie.
Jednak

wykrycie

chorób

na

jak

najwcześniejszym

etapie,

zapobiega powikłaniom.
Niedosłuch lub głuchota.
Wykrywane są w powszechnym badaniu słuchu u noworodków.
Metoda badania jest całkowicie niebolesna i bezpieczna. Dzieci, u
których stwierdza się czynniki ryzyka zaburzeń słuchu (np.
wcześniactwo) będą musiały przejść drugie badanie, w ośrodku
specjalistycznym, np w Poradni Audiologicznej.
wrodzone wady metabolizmu,
A wśród nich fenyloketonuria, mukowiscydoza, hypotyreoza,
czyli wrodzona niedoczynność tarczycy, wrodzony przerost
nadnerczy.
Aby wykryć powyższe choroby, pobiera się kroplę krwi z pięty
noworodka, w 3. dobie po urodzeniu. Bibuła z kroplą krwi jest
przesyłana do laboratorium. Brak informacji zwrotnej na temat
wyniku oznacza, że wynik badania jest prawidłowy. Informacje na
temat wyniku są przesyłane do rodziców dzieci, których wyniki
okazały się niepomyślne. Jeśli więc nie otrzymałaś wyniku
badania, to znaczy, że było prawidłowe.
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Tę wizytę uszyjesz sobie na miarę.
Do planów potrzeba informacji. Ośmielę się dodać, że informacji
kompetentnych. Potrzebujesz adresów do punktów pomocy doraźnej? Masz
dość wysłuchiwania po raz setny, jak to było, kiedy kuzynka jechała z
dzieckiem w nocy na pogotowie, zawsze, kiedy pytasz o to, gdzie jechać?
Szczegółowo porządkujesz to, co wiesz, z tym, czego chcesz się
dowiedzieć. Łatwo zginąć w chaosie informacyjnym atakującym przyszłą
mamę. Możesz nabrać dystansu i skupić się na tym, co jest dla Ciebie
najważniejsze.
W czasie wizyty prenatalnej masz okazję aby zaplanować wybór lekarza,
wyprawkę, poznać procedury jakie spotkasz w szpitalu, dowiedzieć się o
zabiegach profilaktycznych, szczepieniach, planie opieki nad dzieckiem.

Przebieg wizyty prenatalnej u
pediatry zależy od Ciebie.

Po porodzie dostaniesz w szpitalu książeczkę zdrowia dziecka, gdzie są
informacje na temat opieki nad dzieckiem. Ta książeczka jest dokumentem,
który lekarz będzie wypełniał, kiedy zjawisz się z dzieckiem w przychodni,
przez całe jego dzieciństwo.
Jednym z ostatnich punktów, jakie omawiam z rodzicami, są punkty pomocy
doraźnej oraz nagłe sytuacje. Mówię też, na co zwrócić uwagę, kiedy zgłosić
się do pediatry a kiedy to pediatra zgłosi się sam 😊
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Czym wizyta prenatalna
nie jest?
Przeprowadzając wizytę prenatalną, stosuję pewne zasady:
Nie udzielam porad w związku ze stanem zdrowia dziecka. Dziecko
nienarodzone jest pod opieką specjalisty ginekologa – położnika.
Nie udzielam porad rodzicom, w związku z ich dolegliwościami. Nie
wystawiam recept. Rodziców z dolegliwościami kieruję do lekarza
rodzinnego.
Nie prowadzę terapii ani psychoterapii. Nie jestem terapeutą.

A co je li wizyta prenatalna u
pediatry jest niedostępna?
Prędko dojdziesz do wniosku, że żaden pediatra nie oferuje wizyty
prenatalnej, bo nie jest to usługa refundowana czy standardowo
dostępna w ramach NFZ. Nie spotkasz jej praktycznie w żadnej
przychodni poz, co nie znaczy, że nie masz pytać.
Wróć do początku tekstu i przypomnij sobie – wizyt prenatalnych tak
naprawdę doświadczysz wielu. Część z wymienionych spraw zostaje
omówiona w ramach szkoły rodzenia, część w gabinecie ginekologa.
Masz dostęp do położnej, nawet w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej.
Możesz zwyczajnie zadzwonić i zapytać, jaki pediatra przyjmuje w
wybranej przez Ciebie przychodni i zapytać znajomych o opinie.
Możesz skorzystać ze szkoły rodzenia.
Wizyta prenatalna nie jest niezbędna czy konieczna i nie musi się
odbyć za wszelką cenę. Jest dla rodziców, którzy jej potrzebują.
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najczęstsze pytania rodzic w

O CO ZAPYTAĆ
PEDIATRĘ?
Pytasz w zależności od potrzeb.
Najlepiej jest spisać sobie pytania
do lekarza, kiedy przyjdą do
głowy i sięgnąć po nie w czasie
rozmowy. W czasie wizyty
prenatalnej, podobnie jak w
trakcie wizyty patronażowej,
lekarz będzie sam zadawał wiele
pytań 😊

CZY WIZYTA
PRENATALNA MOŻE
ODBYĆ SIĘ PRZEZ
TELEFON?
To zależy. Myślę, że to możliwe,
jeśli rodzice chcą konkretnie
omówić pewne sprawy i są
przygotowani. Ja wolę
przeprowadzać takie wizyty
osobiście lub on-line ( z kamerą i
mikrofonem).

CZY NA WIZYCIE
LEKARZ MOŻE MNIE
ZBADAĆ CHODZI MI
O CIŚNIENIE ITP?
Ja traktuję wizytę prenatalną jako
rozmowę o dziecku i na tym się
skupiam. Mama pozostaje pod
opieka ginekologa – położnika, a
jeśli obawia się o stan zdrowia i
potrzebuje badania
przedmiotowego, to kieruję
mamę do lekarza rodzinnego.

CZY PEDIATRA
DORADZI JAK
SZCZEPIĆ?
Ja zawsze informuję o
szczepieniach a jeśli rodzice mają
trudności z wyborem szczepionek,
pytam, co ma dla niech
najważniejsze znaczenie i
przedstawiam kolejne wiadomości
na ten temat. Czasem doradzam
rodzaj szczepienia. Rzadko
posługuję się nazwami
handlowym, chyba , że rodzice
pytają o konkretne preparaty.
Ostateczna decyzja co do
szczepień należy do rodziców.

KIEDY WYBRAĆ SIĘ
NA WIZYTĘ
PRENATALNĄ?
Przed porodem, kiedy mama czuje
się dobrze. Moim zdaniem II/III
trymestr. I także w każdej chwili,
kiedy rodzice czują, że tego
potrzebują.

CZY WIZYTY
PRENATALNE U
PEDIATRY TO
STANDARD NA NFZ?
( CZY NIE ZDZIWI
TO LEKARZA?)

Zdziwi. Wizyta prenatalna jest
usługą komercyjną, odpłatną. Nie
jest to usługa w pakiecie POZ, nie
jest refundowana w ramach NFZ.
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CZY TAKA WIZYTA
TO STANDARD? NIE
WIEDZIAŁAM O NIEJ
W PIERWSZEJ
CIĄŻY.
Nie, nie jest to standard. Myślę,
że ogólnie jest niedostępna. Na
pewno nie będzie jej oferował
każdy lekarz w poz.

CZY NA NFZ MOŻNA
PÓJŚĆ DO
PEDIATRY NA TAKĄ
WIZYTĘ?
Niestety, nie. Wizyta prenatalna
nie jest powszechnie
praktykowana ani nie jest
refundowana w ramach
ubezpieczenia NFZ. Wizyty
prenatalne, których ja udzielam
rodzicom, są całkowicie
finansowane przez rodziców i
odbywają się poza przychodnią
podstawowej opieki zdrowotnej.

CZY W RAMACH
WIZYTY
PRENATALNEJ
DOSTANĘ
ROZPISKĘ
SZCZEPIEŃ?
Tak. Kalendarz szczepień jest co
roku aktualizowany i dostępny na
stronach Inspektora Sanitarnego
oraz Ministerstwa Zdrowia.
Szczegółowo pediatra omawia też
na wizycie patronażowej.
PSO na rok 2021:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DU
M_MZ/2020/90/akt.pdf

kontakt do mnie
sms 578358877

lekarzdladzieci@gmail.com
www.agnieszkasawicka.com

