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O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ? 

1. Kim są nasi pacjenci? 

2. Co możemy im zaoferować: opieka kompleksowa

- medyczna

- psychologiczna

- duchowa

- socjalna/dokumentacyjna 

3. Głos pacjentów/ doświadczenia własne. 



DIAGNOSTYKA PRENATALNA

nieinwazyjna

- szczegółowe USG płodu

- badania biochemiczne

- MRI płodu, bad moczu 
ciężarnej ( SLOS) , itp. 

inwazyjna
amniopunkcja

biopsja kosmówki

kordocenteza

powiązana z badaniem 
genetycznym



PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH W POLSCE 

Dla kogo???

 > 35 lat,

 w poprzedniej ciąży wystąpiła u nich aberracja chromosomowa płodu lub dziecka,

 lekarz stwierdził strukturalne aberracje chromosomowe u ciężarnej lub u ojca 

dziecka,

 lekarz stwierdził znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą 

uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikowo,

 w czasie ciąży wynik badania USG lub badań biochemicznych jest nieprawidłowy –

wskazuje na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.



PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH W POLSCE 

Co obejmuje Program?

 poradnictwo i badania biochemiczne 

 poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych,

 poradnictwo i badania genetyczne,

 pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (lub biopsja 

trofoblastu lub kordocenteza).



NASI PACJENCI

Wada letalna zdefiniowana 
jednoznacznie 

 z. genetyczne:, np. abberacje
chromosomowe: trisomia 18, 
trisomia 13, triploida…

 aencefalia, holoprosencefalia, 

 brak nerek, 

 dysplazja tanatoforyczna,

 letalne wady serca izolowane lub w 
zespołach genetycznych…

Wada o potencjalnie 

niepomyślnym rokowaniu 

bez pełnej diagnostyki 

prenatalnej 

 np. 

wodogłowie/wodomózgowie, 

zespół wad bez oznaczenia 

kariotypu prenatalnie, itp. 

ROLA INTERDYSCYPLINARNYCH 

ZESPOŁÓW PERINATALNYCH !!!  



PERINATALNA OPIEKA PALIATYWNA 

Perinatalna  opieka  paliatywna   polega  na  zapewnieniu wszechstronnego  

wsparcia  rodzicom płodów  i  noworodków  z  wadami  letalnymi  oraz 

opieki noworodkom   z   tymi   wadami, nastawionej na zapewnienie 

komfortu i ochronę przed uporczywą terapią .  Obejmuje leczenie 

objawowe u  dziecka oraz  wsparcie psychologiczne,  socjalne   i  duchowe 

, a także wsparcie w żałobie dla rodziców. 

. 



STANDARDY



GŁÓWNE CELE 

Objęcie opieką dziecka w łonie matki i jego rodziny  już w 
momencie postawienia diagnozy prenatalnej.

1. zapewnienie spokoju i komfortu życia 
terminalnie choremu dziecku,

2. ochrona przed uporczywą terapią

3. udzielenie wszechstronnego wsparcia rodzinie 
tego dziecka przed, podczas i po porodzie oraz 
przed, w momencie śmierci oraz po jego 
śmierci. 



PODSTAWY PERINTALANEJ OPIEKI PALIATYWNEJ

1. Zespół ( diagnostyka, konsultacje, decyzja 

prenatalna, przygotowanie do porodu)  

2. Komunikacja – EMPATIA.  

3. Spójność.  

4. Plan działania. 

5. OPIEKA KOMPLEKSOWA. 



położne

duchowny lub 
zespół opieki 
duszpasterskiej

psycholog

genetyk

ginekolog

pracownik 
socjalny 

neonatolog

perinatolog

terapeuta 

Interdyscyplinarny 
zespół opieki 



E - ''EMOCJE'', 

M - ''MIEJSCE, OSOBY I CZAS '', 

P - ''PRZYJĄĆ PERSPEKTYWĘ PACJENTA'', 

A – „ ADEKWATNY JĘZYK”  

T – „TREŚĆ WIADOMOŚCI” 

I - ''INFORMACJE DODATKOWE'' 

A - ''ADNOTACJA W DOKUMENTACJI” 



INTERDYSCYPLINARNY PLAN

 Aby przeżyć odpowiednio ten czas muszą jednak wiedzieć 
najprecyzyjniej jak to możliwe, co ich czeka i brać udział w 
podejmowanych decyzjach

 Niezwykle ważne jest zatem stworzenie interdyscyplinarnego planu 
postępowania, uwzględniającego różne scenariusze tego, co może się wydarzyć 
podczas ciąży, porodu i życia dziecka po porodzie

 Planowanie z rodziną i przygotowywanie jej na trudne doświadczenia 
jest jednym z istotnych zadań hospicjum perinatalnego. 



PLAN 

Etapy planowania perinatalnej opieki paliatywnej wg wytycznych Brytyjskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. 
http://www.bapm.org/publications/documents/guidelines/Palliative_Care_Report_final_%20Aug10.pdf

http://www.bapm.org/publications/documents/guidelines/Palliative_Care_Report_final_ Aug10.pdf






OPIEKA KOMPLEKSOWA 

1. medyczna 

2. pschologiczna

3. duchowa 

4. socjalna 



OPIEKA MEDYCZNA

1. Ustalenie możliwości odstąpienia 

od uporczywej terapii/terapii 

daremnej po urodzeniu się dziecka. 



UPORCZYWA TERAPIA 

„Uporczywa terapia jest to stosowanie procedur medycznych, w 

celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, 

które przedłuża jego umieranie, wiążąc się z nadmiernym 

cierpieniem lub naruszeniem godności pacjenta. Uporczywa 

terapia nie obejmuje podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, 

łagodzenia bólu i innych objawów oraz karmienia i nawadniania, 

o ile służą dobru pacjenta”

 Definicja Uporczywej Terapii. Konsensus Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, 
„Medycyna Paliatywna w Praktyce” 2008, 2 (3): s. 77–78, http://www.mpp.viamedica.pl, 06.02.2012, s. 1.

http://www.mpp.viamedica.pl/




OPIEKA MEDYCZNA 

2. Łagodzenie objawów: 

- bólu ( morfina p.o, fentanyl)

- duszności ( morfina p.o, tlen, …)

- objawów neurologicznych ( np. drgawki : 

fenobarbital, midazolam)

- gorączka ( paracetamol) 

3. Komfort cieplny ( skóra do skóry)

4. Karmienie ( pierś, sonda, smoczek) 



Do realizacji opieki paliatywnej potrzeba, aby wśród 

personelu medycznego zamienić mentalność postępowania 

z takiego, w którym zawiera się jedynie aktywne, często 

inwazyjne działanie, na takie, w którym jest miejsce na „ 

bycie z”, czyli towarzyszenie pacjentowi i jego rodzinie. 

***

‘Prawdziwym zadaniem lekarza jest czasami wyleczyć, często 

przynieść ulgę, i zawsze pocieszyć” (Bérard i Gubler)



MODEL OPIEKI INTEGRACYJNEJ
równoległe postępowanie diagnostyczno-lecznicze, wsparcie medycyny 
paliatywnej tak szybko, jak to możliwe po postawieniu diagnozy oraz 
ciągłość, uniwersalność i wszechstronność postępowania.



OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

1. Możliwość konsultacji z psychologiem w okresie ciąży i ciągłość opieki po 

stracie dziecka. 

2. Wsparcie wieloaspektowe w opiece okołoporodowej: 

- zapewnienie bezpieczeństwa

- warunki intymności ( osobna sala!!!) 

- umożliwienie obecności innych członków rodziny/ przyjaciół 

- maksymalna delikatność, wyczucie, empatia 

- zaangażowanie rodziców wg. ich potrzeb ( trzeba pozwolić być 

rodzicami: ubranie dziecka, wykąpanie, karmienie, przytulanie, 

oglądanie ) 



OPIEKA PSYCHOLOGICZNA – TWORZENIE WSPOMNIEŃ 

Tworzenie wspomnień i pamiątek, związanych z 

dzieckiem, które miało swój wyjątkowy 

charakter 



GROMADZENIE PAMIĄTEK – TWORZENIE WSPOMNIEŃ. 

 prenatalne badania ultrasonograficzne (USG) z udziałem 
rodziców i rodzeństwa, wydruk pierwszych zdjęć z życia dziecka, 
nagranie filmu  z badania USG;

 nagranie odgłosu bicia serca (podczas badania 
kardiotokograficznego) z okresu prenatalnego;

 Sesje fotograficzne



DAR CZASU 

Dzięki wczesnej diagnozie rodzice mogą 
świadomie lepiej wykorzystać czas ciąży 
– często jedyne chwile wspólnego życia 
z dzieckiem.



OD DIAGNOZY DO PORODU

tworzenie planu przebiegu porodu i czynności 
okołoporodowych; ustalenie, co rodzice uważają 

w tym czasie za najważniejsze dla swojego 

dziecka;



KOMUNIKACJA PRENATALNA 

 komunikacja prenatalna – słuchanie 

muzyki, rozmawianie z dzieckiem, 

zachęcenie rodzeństwa do 

„przebywania” z dzieckiem, 

przeżywanie wspólnie uroczystości 

 zachęcenie rodziny do nadania 

imienia dziecku już w okresie 

prenatalnym;







WYPRAWKA 



OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

- liczą się najmniejsze szczegóły !!! 

- ważna jest każda chwila 



OPIEKA PSYCHOLOGICZNA - ŻAŁOBA

Cennym aspektem opieki hospicjum perinatalnego 

jest fakt, że nie kończy się ona w momencie śmierci 

dziecka, ale przedłuża się na czas żałoby. 

Rodzice powinni mieć także możliwość zabrania 

ciała dziecka do domu oraz wsparcie przy 

organizacji pogrzebu. 



OPIEKA DUCHOWA

1. Uznanie wartości życia dziecka, nawet 

jeśli jest to życie bardzo krótkie. 

2. Uwzględnienie potrzeb 

duchowych/religijnych rodziny i 

uszanowanie/ umożliwienie realizacji 

tych potrzeb. 

3. Obrzędy religijne, najczęściej chrzest. 

4. Chrzest z wody przez 

ojca/personel/innych członków 

rodziny. 



OPIEKA SOCJALNA/DOKUMENTACYJNA

1. Karta zgonu/martwego urodzenia. 

2. Analiza sekcji zwłok/ zwolnienie z sekcji. 

3. Zaświadczenie „ za życiem”. 

4. Zaświadczenie o chrzcie. 

5. Informacja o możliwościach pochówku. 

6. Spotkanie z wydaniem dokumentacji. 



CZY TO JEST NAPRAWDĘ WAŻNE? 

- GŁOS RODZICÓW



(…) czas z Jurkiem po porodzie pozostanie w nas na zawsze! 

Czas tak intymny, przeznaczony tylko nam! Wszystko się szybko 

toczy i naprawdę pozostają tylko zdjęcia - bardzo za nie 

dziękuję, i kilka najdroższych sercu pamiątek, jak odcisk stópek, 

czapeczka, kocyk...! bez Państwa chyba nawet nie 

pomyślelibyśmy o tym, a po czasie dopiero dochodzi się do 

przekonania jakie to jest ważne!” 

Chłopiec, 40 minut 

„ Bałam się... tak bardzo się bałam, aż na sali zobaczyłam 

Panią. A gdy przyjechała Pani Ewa i zobaczyłam jak wspaniale 

się rozumiecie, to wiedziałam, że będzie dobrze, jakkolwiek by 

nie było! „ 



CHŁOPIEC, 35 TYGODNI

 36 – letnia pacjentka w ciąży  II ( C I – poronienie 7 t.c),  w 34 t.c ( 33 + 7/7 tygodni ) 

 Wywiad: 

- w USG wykonanym w 24 tyg. ciąży stwierdzono nieprawidłowości płodu: wady OUN ( agenezja 

ciała modzelowatego, obustronnie wentrikulomegalia, hipoplazja móżdżku), przepuklina 

przeponowa lewostronna, wada serca o morfologii HLHS, z tego powody w dn. 01.09.2016 

wykonano amniopunkcję genetyczną

- w badaniu cytogenetycznym: nieprawidłowy kariotyp męski  - trisomia chromosomu 18 ( 47, XY, +18, 

Z. Edwardsa)

- w ECHO płodu: (2016.08.26, 24/25 tydz. ciąży): złożona wada serca pod postacią nieprawidłowych 

dużych naczyń, zastawek lewego serca i szczątkowej lewej komory. 



Chłopiec umarł w wieku 35 tygodni przed narodzeniem. . . 

„ (…) urodziłam i przytuliłam wczoraj mojego synka. 

Wspaniałe uczucie, szkoda tylko, że tak krótko. Jestem 

szczęśliwa, że mogłam zostać Jego mamą” 



DZIEWCZYNKA 38 TYGODNI, 

30 MINUT 

 38 – letnia pacjentka w ciąży III ( poprzednie ciąże: 2007 r – poronienie, 2009 – syn zdrowy), obecnie  w 37 

tygodniu ciąży ( skończony 36+1 t.c.).  

 Nieprawidłowe badanie genetyczne dziecka 

 Wielokrotne konsultacje kardiologiczne i perinatalne w dwóch ośrodkach referencyjnych w Polsce:  

wielowadzie ze złożona wadą układu krążenia: pojedyncza komora, atrezja pnia płucnego, nieprawidłowe 

położenie serca; małowodzie, nasilony obrzęk tkanki podskórnej,  najbardziej w obrębie głowy i szyi, 

hipoplastyczne nerki

 Wykonano również MRI płodu ( 07.10.2016, kserokopia wyniku w załączeniu), wykazując nasilony obrzęk 

tkanki podskórnej, hipoplastyczne płuca, nieprawidłowy obraz nerek i sygnał w sekwencji

 Dziecko zakwalifikowano do perinatalnej opieki paliatywnej



„ Pani doktor, była taka śliczna, a ja mogąc ją tulić, 

byłam szczęśliwa” 

„ Mąż przez pół godziny nosił Ją na rękach, tulił i 

śpiewał….” 

Dziewczynka, 38 tygodni, 

30 minut 



„ Córeczko, żyłaś krótko, 

ale w wielkiej miłości…” 



PRAWA DZIECKA J. KORCZAKA

1. prawo  dziecka  do  śmierci  („Gorąca,  

rozumna, zrównoważona miłość matki 

musi dać mu prawo do przedwczesnej 

śmieci.”);

2. prawo  dziecka  do  dnia  dzisiejszego  

( „W obawie, by  śmierć  nie  wydarła  

dziecka,  wydzieramy dziecko  życiu;  nie  

chcąc  by  umarło,  nie pozwalamy żyć.”)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!
agnieszka.jalowska@gmail.com


