PODSUMOWANIE POSIEDZENIA ZESPOŁU DS. OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ DNIA 16.10.2020

Na II Posiedzeniu Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej zostały poruszone następujące tematy:
1.
2.
3.
4.

Problem separacji noworodków od matek
Zakaz porodów rodzinnych
Zaniedbania w obszarze wspierania naturalnego karmienia piersią
Problemy w przestrzeganiu standardów opieki okołoporodowej w szpitalach

Ad.1
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne wydało rekomendacje, w których umieściło prawo matki do
pozostania ze swoim dzieckiem po porodzie. Jednak polskie szpitale nie stosują się do tych zaleceń i
nadal stosują niekorzystne praktyki, ale mogą one wynikać również z niewiedzy obowiązujących
przepisów.
Zwrócono uwagę na potrzebę kontaktu „skóra do skóry” oraz na szkodliwe konsekwencje, mające
wpływ na zdrowie i życie matki i dziecka w przypadku separacji po porodzie. Szczególnie wskazano,
że rozdzielenie matki od dziecka może skutkować w wystąpieniu lub pogłębieniu depresji
poporodowej oraz nieodwracalną utratą laktacji.
Izolacja matek od dzieci ma podłoże w złej organizacji. Oddziały powinny być zorganizowane w taki
sposób aby rodzic mógł przebywać z chorym dzieckiem. Dyrektorzy powinni stworzyć harmonogramy
odwiedzin.
Należy zdać sobie sprawę z tego, że występują ciężkie przypadki, w których izolacja dziecka od matki
jest uzasadniona. Należy jednak jasno określić te kwestie.
Zalecane działania:
•

•
•

Stworzenie regulacji, mających na celu określenie przypadków, w których izolacja jest
uzasadniona. W pozostałych przypadkach, należy doprowadzić do przestrzegania przez
szpitale całkowitego zakazu separacji noworodkówo od matek.
Zwrócenie się do konsultantów wojewódzkich z wnioskiem o przeprowadzanie kontroli w
szpitalach, które nadal stosują metody izolacji noworodków.
Wystosowanie zapytania do dyrektorów szpitali w celu określenia, w jaki sposób organizują
oddziały, czy i jakie rozwiązania wdrożyli aby zaprzestać separacji noworodków, czy stworzyli
harmonogram odwiedzin.

Ad.2
Głównym problemem na jaki należy szczególnie zwrócić uwagę, to stosowanie zakazu porodów
rodzinnych w szpitalach, w których są do tego warunki. Zwrócono uwagę, ze większość szpitali w
Polsce posiadają pojedyncze porodówki dzięki czemu porody rodzinne nawet w stanie panującej
epidemii covid, są możliwe.
Problem ten wymaga wyjaśnienia we współpracy z konsultantami wojewódzkimi. Istotnym jest, że
kontrole nie mogą odbywać się jedynie na podstawie przeprowadzonych ankiet. Należy dokonać

kontroli w każdym szpitalu pod kątem sprawdzenia warunków do przeprowadzania porodów
rodzinnych.
Zalecane działania:
•
•

Skierowanie wniosku do konsultantów wojewódzkich o kontrolę w każdym szpitalu pod
kątem sprawdzenia możliwości przeprowadzania porodów rodzinnych
Wdrożenie działań, które będą miały na celu zobowiązanie szpitali do zniesienia zakazu
porodów rodzinnych w placówkach, w których są ku temu warunki

Ad. 3
Sfera naturalnego karmienia piersią w Polsce jest bardzo zaniedbana oraz wynika z negatywnych
praktyk dokarmiania dzieci mlekiem sztucznym, w szpitalach. Omówiono szczegółowo wartości jakie
zawiera mleko matki, przemawiające za potrzebą wsparcia systemu laktacyjnego. Dostrzega się, że
bardziej od naturalnego karmienia, rozpowszechnia się i promuje sztuczne mieszanki.
Diagnozując problem od początku, brak jest odpowiedniej edukacji kobiet będących jeszcze w ciąży,
jak ważne jest naturalne karmienie piersią. Pomimo, że organizacje pozarządowe, mające statut OPP
mają prawo do prowadzenia kampanii publicznych, które miałyby cel edukacyjny, nie mają łatwego
dostępu aby skorzystać z tych uprawnień. Zauważa się, że w Polsce nie ma wsparcia państwa w tej
kwestii. Matki są bombardowane wszelkimi formami reklamy promującymi sztuczne mleka, także w
publicznych placówkach.
Ministerstwo Zdrowia zaniedbało kwestię promocji karmienia piersią. Co prawda były organizowane
konkursy, zostały wydane bardzo dobre materiały „Mleczna Droga” ale MZ stoi na stanowisku, że nie
ma środków na drukowanie tych materiałów w takich nakładach, aby mogły trafić np. do przychodni.
Już po porodzie, w szpitalach brak jest wsparcia matek w kwestii karmienia piersią. Wynika to często,
nie ze złej woli a braków kadrowych. Podkreślono, że problem zaczyna się od braku odpowiedniego
kształcenia już na studiach bo o specjalizacji z dziedziny laktacji nie ma mowy.
Bardzo dużym problemem jest nawyk masowego karmienia noworodków sztucznym mlekiem. Raport
NIK wykazał, ze w jednym ze szpitali w woj. Zachodniopomorskim kontrola wykazała, ze 100%
noworodków były dokarmianych sztucznym mlekiem.
Zgłoszono, że łamany jest Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko
Kobiece. Kodeks powinien być przestrzegany przez dyrektorów szpitali. Tymczasem w szpitalach
dopuszcza się w bardzo dużej skali reklamy zachęcające do karmienia mlekiem sztucznym. W
Standardzie ujęto obowiązek ograniczenia podawania mleka modyfikowanego. Zaproponowano, że
przestrzeganie zasad powinno być punktowane przez NFZ. Oceną przestrzegania Kodeksu powinien
zająć się Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.
Pozostałe problemy zgłaszane podczas posiedzenia:
•
•
•

Dyrektorzy szpitali mają obowiązek zatrudniania konsultantów laktacyjnych
Szpitale zapewniają matkom darmowe mieszanki sztuczne a brak jest dostępu do
konsultantów laktacyjnych
Znany koszt refundacji sztucznych mieszanek wynosi 140 mln złotych, ale koszty mogą być
wyższe

•
•
•
•

Ochrona i wspierania karmienia piersią w standardach opieki okołoporodowej są bardzo
dobre lecz nie są przestrzegane, co wykazała kontrola NIK w 2015 r.
Brak finansowania sprzętu do pozyskiwania mleka matki
Brak jest monitoringu liczby matek, które karmią piersią.
Z badań wynika, że 46% matek karmią do 6 tygodnia życia dziecka.

Zgłoszono uwagi/oczekiwania:
•
•

•
•
•

Materiały promujące sztuczne mleka powinny zniknąć z publicznych poradni i szpitali
Ministerstwo Zdrowia powinno wydać zarządzenie nakazujące dyrektorom szpitali
przestrzeganie Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko
Kobiece
Podanie noworodkowi mleka sztucznego powinno być zaleceniem lekarza, który bierze na
siebie odpowiedzialność takiego zalecenia
Należy wdrożyć program stymulacji
Umieszczenie w Standardzie opieki okołoporodowej Banków Mleka Kobiecego jako
nieodłączny element systemu opieki nad matka i dzieckiem

Zalecane działania:
•
•
•
•
•

Skierowanie wniosku do NIK w celu zbadania poziomu dokarmiania noworodków mlekiem
sztucznym
Wdrożenie Programu wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i
położniczych III poziomu referencyjnego
Implementacja Kodeksu Marketingowego
Skierowanie do Ministerstwa Zdrowia interpelacji w związku z masowymi reklamami
promującymi sztuczne mleka, wbrew zapisom w Standardzie opieki okołoporodowej
Skierowanie do Ministerstwa Zdrowia interpelacji w sprawie poziomu refundacji przez NFZ
sztucznych mieszanek

Ad.4
Powyższe problemy w sferze opieki okołoporodowej wynikają z nieprawidłowości systemu ochrony
zdrowia, głównie braku personelu i złego finansowania ochrony zdrowia. W szpitalach brakuje
neonatologów, położnych, pielęgniarek, psychologów – pełnej kadry personelu medycznego, który
pracuje przy noworodkach.
W szpitalach nie przestrzega się standardów opieki okołoporodowej. Wciąż panują bardzo złe
warunki socjalne, brak czasu dla pacjenta, złe warunki pracy personelu wynikające również ze złym
traktowaniem prze przełożonych. Zwrócono uwagę, że szpitale nie walczą o podniesienie standardów
gdyż za certyfikatami nie idą pieniądze. Brak jest motywacji.
Brak jest sprawnego monitoringu wdrażania rekomendacji i procedur. Zdaje się, że nie ma nad tym
dostatecznej kontroli.
Zwrócono uwagę, że Polska jest jedynym krajem, który nie posiada statystyk w kwestiach opieki
okołoporodowej, np. liczby karmiących piersią, liczby noworodków, które otrzymują siarę w
pierwszych dniach życia. Nie ma również rzetelnych statystyk związanych z obecną sytuacją epidemii

covid, dotyczącej liczby rodzących matek zakażonych wirusem covid -19 bądź podejrzanych o
zakażenie.
Istnieje zatem potrzeba na skierowanie zapytania w ramach interwencji poselskiej do Konsultanta
krajowego ds. neonatologii: ile kobiet, w okresie od początku pandemii do dnia wystosowania
zapytania, urodziło jako zakażone covid lub jako podejrzane o zakażenie.

Planowane III posiedzenie Zespołu
Ustalono, że następne posiedzenie Zespołu będzie poświęcone problemowi w sferze naturalnego
karmienia piersią we współpracy z konsultantami krajowymi i przedstawicielami Ministerstwa
Zdrowia.

