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Cześć! Mówi Marlena Świrk z Fundacji Mlekiem Mamy. Dzisiaj moim gościem jest Ewelina             

Wiech. Ewelina jest położną, certyfikowaną doradczynią laktacyjną, doradczynią noszenia dzieci          

w chustach i nosidłach miękkich. Ewelino, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na swój temat?  

Przedstawiłaś prawie całe moje pole zawodowe, ale ponieważ dzisiaj będziemy w domyśle traktować i              

mówić dużo o dotyku. Czyli tym bazowym zmyśle noworodka, to jeszcze mogę dodać, że jestem też                

trenerem i instruktorem masażu Shantala i też od kilku lat nazywam się taką promotorką bliskości.               

Dlaczego? Dlatego, że praca z wcześniakami bardzo mnie w tym kierunku popchnęła, by zgłębiać              

zmysł dotyku, zgłębiać bliskość rodzica z dzieckiem. W tym właśnie wspieram rodziców i w tym               

zakresie czuje się bardzo dobrze, jako taka towarzyszka rodziców na początku ich drogi rodzicielskiej.              

Oprócz tego mogę powiedzieć, że od ponad 16 lat pracuję jako położna w oddziale neonatologii,               

głównie na stronie patologii noworodka, czyli moimi pacjentami są ci najmniejsi. Ci, którzy urodzili się               

przedwcześnie, albo te dzieci, które są chore i potrzebują specjalistycznej opieki. 

Czyli można powiedzieć Ewelino, że kontakt z dziećmi, tymi najmłodszymi pacjentami, bliskość            

masz na co dzień. No właśnie, przyjście na świat dziecka zazwyczaj kojarzy się z tą bliskością,                

czułością i większość matek, kiedy już urodzi, pragnie dotknąć swojego dziecka, zobaczyć je,             

dotknąć, przytulić. Jest to takie instynktowne, wydaje mi się, takie uczucia bardzo instynktowne.             

Czynność pierwszego kontaktu dziecka z matki, z matką została nawet dokładnie nazwana i             

opisana w standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej. Czy mógłbyś Ewelino,         

opowiedzieć nam tak krótko, co to jest za przepis i o czym on mówi właśnie w kontekście tej                  

bliskości z dzieckiem. 

Tak, jak powiedziałaś, mamy standard organizacyjny opieki okołoporodowej. Obowiązuje on nas od            

początku 2019 roku, ale to nie początek dbania o to, żeby kontakt mamy z dzieckiem był                

zagwarantowany także w szpitalu jako jej prawo. Ten standard opieki, standard organizacyjny opieki             

okołoporodowej określa kilkanaście czynności, które powinny zaistnieć, powinny być przeprowadzone i           

udokumentowane. W tych czynnościach mieści się też kontakt skóra do skóry. Odbywa się on zaraz po                

urodzeniu dziecka, czyli powinien trwać od pierwszej minuty. Od momentu kiedy dziecko po urodzeniu              

jest położone przez położną na brzuch mamy, aż do końca drugiej godziny. Tak to ujmuje standard.                

Amerykańska Akademia Pediatrii nawet to określała jako moment do zakończenia pierwszego           

karmienia, więc czasami mogłoby to być dłużej. Ale te dwie dwie godziny są takie kluczowe w tym                 

pierwszym okresie, żeby zadziało się dużo ważnych rzeczy. Dziecko jest tylko osuszone, jeszcze nie              

odpępnione, położone na brzuchu mamy, okryte ciepłymi pieluszkami i w tym kontakcie spędza             

pierwsze dwie godziny. W tym czasie też ma przystawić się do piersi. Tego wyczekujemy i               

obserwujemy. Mama też obserwuje, czy dziecko jest już gotowe, czy zaczyna poszukiwanie piersi.             

Położna oczywiście czuwa i pomaga w tym, żeby to pierwsze karmienie było związane też z dobrą                

techniką uchwycenia przez dziecko piersi, z dobrą i wygodną pozycją. 

Ewelino, opowiedziałaś, jak to jest w przepisach opisane i czy faktycznie to tak wygląda w               

rzeczywistości na polskich porodówkach, jak opisują to przepisy?  
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Z praktyki własnego oddziału wiem, że nie zawsze, nie do końca. Bardzo też uważnie przyglądam się                

temu tematowi, jeśli chodzi o inne szpitale i wiem, że takie miejsca, gdzie bardzo zadbano o to, o ten                   

pierwszy kontakt i rzeczywiście jest on realizowany. Czasem nawet zdarza się w niektórych             

placówkach, że dziecko które nie przystawiło się do piersi jest przewożone na nagiej klatce mamy, w                

kontakcie skóra do skóry, na położnictwo. Natomiast w części miejsc pewnie zależy czasem od              

sytuacji, czasem od, niestety, humorów różnych osób - jesteśmy tylko ludźmi, więc ta praca różnie               

wygląda. I są miejsca, które nadal uważają, że jeśli to dziwny wymysł, że to przeszkadza w                

czynnościach personelu, że to utrudnia. No bo przecież to moment, kiedy trzeba wziąć pomiary              

antropometryczne jest tak istotny w niektórych miejscach. Natomiast wraz ze świadomością to się             

bardzo zmienia i w niektórych miejscach, to już naprawdę mocno wrosło w taki standard opieki i myślę,                 

że jest to bardzo mocno już zakorzenione. Natomiast nadal są miejsca, gdzie jest to częściowo               

przestrzegane, albo prawie wcale. 

Tak się teraz zastanawiam, jeśli tak jak wspomniałaś, nie w każdym szpitalu przestrzegany jest              

standard opieki okołoporodowej w zakresie kontaktu skóra do skóry dziecka z matką po             

porodzie, to czy obecna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, czas pandemii COVID-19, czy             

obecność wirusa wśród nas ma wpływ na to, jak wyglądają porody? I czy matki i dzieci mają ze                  

sobą ten bliski kontakt? 

Tak, jak mówiłam, że w niektórych placówkach, jestem przekonana, że to jest już taki mocny standard i                 

mocno wzrosło w praktykę danej placówki, danego oddziału, tak myślę, że tam dla tego kontaktu skóra                

do skóry nie było dużego zagrożenia. Że on nadal był realizowany. Natomiast przyszły nowe sytuacje,               

w których do porodu przychodziły mamy, które nie wiedziałyśmy, czy mają wirusa, czy nie mają wirusa.                

Było o to dużo strachu, więc ta sytuacja nowa dla nas powodowała naruszanie tego prawa do                

pierwszego kontaktu związanego z tym, że personel chciał ograniczyć kontakt z taką pacjentką. Czyli              

wszystko, co możliwe robił przy pierwszym spotkaniu. Dlatego te pomiary, badania, ważenie - wszystko              

odbywało się zaraz na początku, żeby już później nie musieć pójść drugi raz do tej pacjentki. 

Dziś już wiemy trochę więcej, więc takie sytuacje nie powinny mieć aż takiego znaczenia. Mamy               

możliwość zabezpieczania się. Kiedy mamy telefon z porodówki na noworodki, że rodzi pacjentka, u              

której na wynik jeszcze czekamy, jesteśmy w stanie się zabezpieczyć. I takie sytuacje nie powinny               

przeszkadzać. Natomiast na pewno takie sytuacje były, może jeszcze są. Nie ma też przy kobiecie               

rodzącej osoby towarzyszącej. Ona daje też dużo poczucia bezpieczeństwa. Czy to jest mąż, czy to               

jest mama, czy siostra, czy doula. I myślę, że kiedy kobieta zostaje sama na sali porodowej, jest w                  

takiej sytuacji po porodzie, w której też personel ją trochę kieruje. To też może powodować pewne                

nadużycia. I ja myślę o tym, że to też ma szansę już niedługo się unormować. Natomiast, na pewno                  

nowe sytuacje powodują, że wracamy do starych praktyk, albo szukamy prostych, jak nam się wydaje,               

rozwiązań, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego wirusa, albo żeby też chronić siebie. 

Wpływ na kontakt skóra do skóry dziecka z matką też miały na pewno zalecenia krajowych               

konsultantów. Minęło już kilka miesięcy i szukamy rozwiązań. Myślę sobie, że ten kontakt skóra              

do skóry po porodzie drogami natury jest łatwiejszy, nawet i w obecnej sytuacji. A co z porodem                 
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w drodze cesarskiego cięcia? Bo jak wiemy, jest to zabieg, operacja, więc są na pewno większe                

obostrzenia?  

W takiej sytuacji zdecydowanie brakuje ojców, bo w wielu miejscach to oni pierwsi kangurowali. Taką               

też praktykę przyjęto u mnie w szpitalu. Dlatego, że żeby kangurowanie odbyło się zaraz po urodzeniu                

dziecka na sali operacyjnej, potrzeba dogadania się i zgody kilku zespołów. Zespołu samej sali              

operacyjnej, zespołu anestezjologicznego, położników oraz noworodków. Pytanie odwieczne, jak mamy          

mało personelu, to kto ma się tym zająć? Natomiast wiem, że w niektórych szpitalach to się udawało i                  

na pewno się nadal udaje skoro było kiedyś rozwiązane. Tu nie było warunku bycia obok osoby                

towarzyszącej, czyli realizowane to było przez sam personel. Natomiast w moim szpitalu zdecydowanie             

brakuje teraz ojców, którzy kangurowali. Dziecko wtedy trafiało do mamy po tym, jak została              

przewieziona już na salę pooperacyjną i dziecko było wtedy razem z tatą, jechało do pierwszego               

karmienia. Przez to, że przebywało na klatce piersiowej taty było fantastycznie do tego przygotowane,              

bardzo aktywne i to, co tatusiowie też czuli, że już poszukiwało na nich piersi. Zdecydowanie tego teraz                 

brakuje i w tych placówkach, gdzie to tata kangurował, nie było praktyki, tej dobrej praktyki, że dziecko,                 

które jedzie do mamy jest rozbierane, czy w ogóle nawet wcześniej nie ubierane i kładzione gołe do                 

tego pierwszego karmienia. Tak że tam, gdzie tej praktyki nie było, tam nagle ona się nie zaczęła                 

działać. Więc tu na pewno z dużą niekorzyścią dla dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego jest               

ograniczenie w tym kontakcie skóra do skóry. Natomiast tutaj od razu widać, jak potrzebne jest               

świadomośc rodziców, świadomość mamy, żeby wiedzieć, że to nie wszystko stracone. 

No właśnie, wspomniałyśmy kangurowanie. Co to w ogóle takiego jest? Bo mówimy o tej              

bliskości, o kontakcie skóra do skóry, pada co jakiś czas słowo kangurowanie. Co to jest? Czy                

to jest jakaś nowa moda? Czy to jest coś, co było już kiedyś? I o co w tym wszystkim chodzi?                    

Jakbyś nam mogła powiedzieć co, to w ogóle jest kangurowanie? 

Kangurowanie, to na pewno nie jest moda, a to jest prawo mamy i dziecka. Prawo też taty i dziecka.                   

Natomiast historia tej metody kangurowania, kontaktu skóra do skóry sięga 78 roku, 1978. W 1978 roku                

w Bogocie, w Kolumbii była bardzo duża umieralność dzieci urodzonych przedwcześnie. Brakowało rąk             

do pracy, brakowało sprzętów, brakowało inkubatorów, które mogłyby zapewnić dobre warunki dla            

wcześniaków. I tam wtedy dwóch lekarzy Edgar Rey i Hector Martinez postanowili, że zaproponują              

mamom to, że wcześniaki, ich dzieci, będą leżały u nich na klatce klatki piersiowej w kontakcie skóra                 

do skóry, czyli gołe położone na gołej klatce piersiowej. To jest w ogóle niesamowita historia, bo                

prostym sposobem, bardzo naturalnym, śmiertelność po pewnym czasie zmniejszyła się z 70% na 30,              

ale też pięknym efektem ubocznym było to, że mniej dzieci zostało też osieroconych. Dlatego, że matki                

pozbawione kontaktu z dzieckiem, matki, które wychodziły do domu bez dziecka nie budowały z nim               

więzi. Nie włączały się w opiekę nad nim i to powodowało dużo, duży odsetek dzieci osieroconych. Tak                 

że to też od razu nie tylko dało dzieciom szansę w ogóle na przeżycie, ale też na powrót ze szpitala do                     

kochającego domu. 

Wspomniałaś o korzyściach. Jedną z korzyści kangurowania, o której wspomniałaś, jest           

budowanie więzi matki z dzieckiem. I czy są jeszcze jakieś inne korzyści poza właśnie tą więzią? 
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W ogóle tutaj warto wspomnieć o tym, że dziecko jest naturalnie przystosowane do tego, żeby               

przywierać do rodzica. Dziecko ma odruch MORO, ma odruch chwytny, więc to przywieranie jest już od                

początku wpisane w jego naturę. Dzięki temu, że dziecko przywiera do rodzica, że to jest ta naturalna                 

jego ścieżka, to dzieje się bardzo dużo korzyści. Przede wszystkim potrzebne jest to temu, żeby opadły                

te silne emocje i stres związany z porodem. Czyli klatka piersiowa rodzica będzie takim bardzo ważnym                

miejscem do adaptacji małego dziecka do tego, żeby obniżał się poziom hormonów stresu u dziecka,               

ale też poziom hormonu stresu u mamy. Dzięki czemu do głosu dojdą te ważne hormony, które są                 

potrzebne też dla prawidłowego ruszenia całego procesu laktacji. Myślę tu o oksytocynie i prolaktynie.              

Tak że w tych w warunkach, kiedy dziecko leży nagie na klatce piersiowej mamy, ono bardzo dobrze                 

czuje swoje ciało, uczy się tego swojego ciała. Oprócz tego to, co jest ważne zaraz po urodzeniu, to                  

także ta kolonizacja bakteryjna florą bakteryjną mamy. Jeśli dziecko rodzi się w szpitalu, ważne jest,               

żeby ten kontakt skóra do skóry zadział się, żeby dziecko nie skolonizowało się bakteriami szpitalnymi.               

Ważne jest dla budowania więzi z mamą, o czym mówiliśmy i tutaj to budowanie więzi też się wiąże                  

bardzo z poczuciem bezpieczeństwa. Czyli dziecko, które jest przytulane w ten sposób będzie słyszało              

bicie serca, będzie mu ciepło, będzie miało komfort cieplny, będzie stabilizował się jego oddech,              

stabilizowało się bicie jego serca, będzie się uspokajało i będzie też uczyło się regulacji od mamy.                

Czyli, jeśli zadzieją się jakieś bodźce wokół, które w pierwszej chwili przestraszą dziecko, to będąc               

blisko mamy dziecko będzie miało możliwość zobaczenia, czy mama też się boi, czy mama uspokaja,               

czy rzeczywiście to, co wydawało się dziecku zagrożeniem, to jest to czego trzeba się bać, czy to było                  

tylko chwilowe, czy po prostu nowe. Tak że to są po prostu rzeczy, o których warto, warto myśleć, jeśli                   

mówimy o długofalowym kangurowaniu, a nie tylko o tych pierwszych dwóch godzinach po porodzie. 

To, co dzieci też mają w tym kontakcie skóra do skóry, to łatwiejsze zasypianie i przechodzenie w stan                  

głęboki. Dlatego tak często rodzice, którzy zapraszają mnie do tego, żeby nauczyć ich na przykład               

noszenia w chustach, czyli innej metody takiej bliskościowej, mówią: zrób coś, on w ogóle nie śpi. To                 

znaczy śpi, ale śpi tylko na mnie. I to pokazuje, że dziecko wybiera to bezpieczne miejsce i tam dopiero                   

korzysta z tego snu głębokiego. A wiemy, że ten sen jest też ważny dla rozwoju układu nerwowego. Bo                  

dziecko cały czas odbiera bodźce z otoczenia, jego układ nerwowy bardzo prężnie się rozwija i w tym                 

śnie głębokim, no trzeba w końcu, to wszystko gdzieś tam poukładać. Te bodźce i te wszystkie                

doznania w tych odpowiednich szufladach. Dlatego ten sen dla dziecka jest bardzo dużą wartością i               

dlatego tak dobrze wychodzi w miejscu bardzo bezpiecznym.  

To, co też kangurowanie daje - poczucie kompetencji przez rodziców. To bardzo ważne. Ci rodzice się                

szybciej włączają w opiekę. Czują się w tym dużo bardziej pewni niż rodzice, którzy są oddzielani od                 

dziecka tak, jak się to dzieje w przypadku porodu wcześniaka, czy chorego dziecka, które musi leżeć                

na innym oddziale. Tak że to poczucie swoich kompetencji, budowanie też tych kompetencji,             

wzmacnianie dalej, dzieje się właśnie w tym kontakcie blisko, blisko dziecka. To też wpływa na               

skrócenie czasu pobytu w szpitalu. Jeśli dziecko lepiej się zaadoptuje, zacznie dobrze przybierać na              

masie ciała, jeśli nie będzie oddzielenia i nie narosną pewne problemy, to szybciej wyjdą do domu. No,                 

a szybciej wyjdą do domu także, jeśli będą potrafili się nakarmić. Jeśli dziecko będzie potrafiło               

właściwie, prawidłowo pobierać pokarm z piersi. I to jest ta rzecz, o której w ogóle jeszcze tu nie                  

mówiłyśmy, a o tym, że to kangurowanie to jest takim fundamentem bazowym do prawidłowego              

rozwoju laktacji. I w tym kangurowaniu właśnie to pierwsze przystawienie ma się zadziać i dać taki                
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wzorzec dla karmienia na przyszłość. Dlatego to jest niezmiernie, niezmiernie ważne w tym kontakcie              

skóra do skóry. 

Pamiętam, że były badania, robione bodajże przez szwedzkich naukowców, którzy stwierdzili, że            

dzieci, które są kangurowane, są w kontakcie skóra do skóry, mniej płaczą. Czy to jest prawdą? 

Zdecydowanie jest to prawdą, dlatego że dziecko, które jest blisko rodzica, ma krótszą drogę, żeby               

zakomunikować rodzicowi o swoich potrzebach. Rodzic, który jest blisko dziecka, zna swoje dziecko             

lepiej. Potrafi szybciej zareagować, bo szybciej też wyłapuje potrzeby. Rzeczywiście zdecydowanie           

mniej te dzieci kangurowane, te dzieci, które są blisko rodzica w ciagu też całego dnia - zdecydowanie                 

mniej płaczą, bo nie muszą aż tak mocno komunikować.  

Płacz to jest zwykły sposób też komunikowania i jeśli ktoś jest blisko, to ja nie muszę do krzyczeć, tak?,                   

żeby mu powiedzieć, o tym co, co mi dolega, co mi jest. I tak dzieje się też w przypadku dzieci. To jest                      

raz, że ta droga komunikacji jest krótsza, a dwa, że rodzic, który jest świadomy i tego, że ma                  

kompetencje, i też zna swoje dziecko, jest w stanie szybciej wyłapać, co dziecku jest potrzebne.  

Skóra do skóry, to jest kontakt ciało do ciała, nagie ciało do nagiego ciała. Jest taka fajna zasada, że u                    

mamy dziecko może być w tym bliskim kontakcie bardzo długo, a u tatusiów trochę krócej. Ojcowie nie                 

mają takich właściwości, jak mamy. Tatusiowe po jakimś czasie zaczynają grzać i wtedy dzieci płaczą,               

bo jest im po prostu gorąco.  

Widzisz, jak pięknie mnie uzupełniasz. Ja nie mam spisanych tych korzyści, mówię wszystko z głowy i                

wierzyłam w to, że jeszcze, że jeszcze coś dopowiesz. Oczywiście, że ta termoregulacja jest bardzo               

ważna. I nawet dzieci przedwcześnie urodzone, stabilne krążeniowo - oddechowo wcześniaki też nie             

tracą tej temperatury na kangurowaniu, jeśli zachowa się odpowiednie zasady. Ja się nigdy nie boję, że                

dziecko zmarznie u mamy. Natomiast zwykle, jak mija mniej więcej godzina kangurowania u taty,              

jestem czujna, ponieważ wtedy dzieci zaczynają płakać, denerwować się i swoim płaczem i krzykiem              

mówią: jest za ciepło! Już tato totalnie przesadziłeś. Rzeczywiście tak to jest, więc na kangurowaniu               

dziecko nie zmarznie. A jeśli chodzi o badanie cukru, to rzeczywiście w badaniach był to znaczny                

wniosek płynący z tych badań i to też warto wziąć pod uwagę. To pokazuje, jak dziecko bardzo dobrze                  

reguluje się w kontakcie skóra do skóry także w tym zakresie. 

Ewelino, jeszcze tak przyszło mi do głowy, à propos wcześniaków, bo o ile dziecko donoszone               

łatwiej jest wziąć na ręce, przytulić i myślę sobie, że rodzice mogą się mniej obawiać kontaktu z                 

tym nowym człowiekiem, z małym nowym człowiekiem. Jak to jest w przypadku wcześniaków,             

czy każdego wcześniaka można kangurować, czy musimy spełnić jakieś, nie wiem, specjalne            

zalecenia, warunki muszą być określone? Bo wielu mężczyzn posiada zarost na klatce i czy oni               

muszą ten zarost golić, żeby przytulić dziecko? 

Jak to mówił jeden tata wcześniaka, z którym miałam przyjemność się poznać u mnie w szpitalu:                

“Chodź synku do lasu.” Tak to wyglądało. Absolutnie żadnego golenia, natomiast higiena tak. Nie              

wyobrażam sobie, żeby taki tatuś prosto z pracy przyjechał do szpitala i kangurował dziecko.  
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Spocony. 

Dokładnie. Więc tutaj trzeba pamiętać, że do tego trzeba się przygotować. Natomiast zarost temu nie               

przeszkadza. Co prawda później, to tak już bardziej humorystycznie - wyjmujemy włosy taty z pięści               

dziecka zaciśniętej i oczywiście, że to się dzieje. Natomiast to w zupełności nam nie przeszkadza i                

dzieciom też nie przeszkadza. Dzieci mają mechanizm przywierania niezależnie, czy ktoś jest            

owłosiony, czy nie. Więc przytulają się i korzystają z tego ciepła i z tej bliskości, i z tego słuchania bicia                    

serca, i z tej regulacji, która daje rodzic. 

I tak teraz sobie myślę, przyszło mi do głowy w tym momencie, że oprócz tej bliskości, ciepła,                 

jeśli tata jest, ma owłosiony tors i dziecko dotyka to rączkami, rączkami dotyka i ma przy okazji                 

inne doznanie niż gładka skóra u mamy. Czyli to dla sensoryki też chyba ma znaczenie? 

Tak, dokładnie. To jest, ten kontakt, pomimo, że wydaje się, że dziecko biernie leży na rodzicu, to on                  

ma duże znaczenie dla rozwoju sensorycznego. Przez dotyk dziecko poznaje świat, przez dotyk się              

komunikujemy z dzieckiem, ponieważ to jest bazowy jego zmysł. On jest najbardziej dojrzały w              

momencie przyjścia dziecka na świat spośród wszystkich zmysłów. Dlatego też to kangurowanie ma             

taką moc. Bo wybraliśmy taki kanał komunikacji z dzieckiem, który jest najbardziej dojrzały. I dlatego               

tak dobrze można stymulować rozwój dziecka przez kangurowanie. I tutaj oczywiście znaczenie ma i              

wspiera też rozwój tego zmysłu dotyku, wspierają różne faktury, których dziecko dotyka. Więc będzie              

dotykało między innymi właśnie też klatki piersiowej taty. Tak że bardzo słusznie to zauważyłaś, że               

tutaj ma zupełnie inne, inne doznania niż u mamy. To samo się będzie działo, kiedy będzie dotykało                 

brody, jeśli tata ma. Więc tutaj ten rozwój sensoryczny na klatce piersiowej też się dzieje i to nie jest                   

zmarnowany czas i jak się wydaje, że leżę minimum przez godzinę, bo badania pokazały, że to                

kangurowanie najwięcej ma wartości, jeśli trwa - dokładnie chyba w badaniach było 65 minut, więc jak                

my też przygotowujemy rodziców na kangurowanie, to mówimy: minimum godzinka. Więc trzeba o             

siebie zadbać, żeby przez tą godzinkę wytrzymać i to jest czas na pewno nie bierny, a bardzo aktywny,                  

bo się naprawdę dużo dzieje, chociaż z daleka jak patrzy się na taką parę - tatę i dziecko, czy mamę i                     

dziecko, to wydaje się, że oni obydwoje śpią. I tam się naprawdę - no totalne nudy - nic się nie dzieje. 

Ewelino, a mogłabyś jeszcze powiedzieć, czy są jakieś przeciwwskazania? Bo mówimy tu            

bardzo dużo o korzyściach, ale wiemy, że rodzą się coraz wcześniej dzieci, rodzą się dzieci               

chore… I czy są właśnie jakieś przeciwwskazania, jakieś okoliczności, w których to            

kangurowanie nie jest możliwe? 

Na pewno przeciwwskazaniem nie są obecne czasy i ta świadomość obecności wirusa, z którą żyjemy               

od marca. To na pewno nie jest przeciwwskazanie. I dla kangurowania w oddziale, dla zasad               

kangurowania, niewiele się zmieniło. Najtrudniejszą sprawą tutaj jest ograniczenie obecności rodziców           

w oddziale. Rodzice mają wyznaczone godziny, kiedy odwiedzają swoje dzieci. Ale znowuż mówię             

rodzice, ale tak naprawdę wiem, że to są tylko mamy. Tatusiowie do oddziałów nie wchodzą. I niestety                 

nadal są też miejsca, w których rodzice odwiedzają swoje dzieci raz w tygodniu, czy jeszcze rzadziej.                

albo mają wysyłane tylko jakieś zdjęcia i informacje telefoniczne. Natomiast powiem w praktyce mojego              

oddziału, jak to wygląda. Mamy mają wyznaczone godziny, kiedy przychodzą i w tych godzinach              
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staramy się, żeby to kangurowanie się odbyło. Oczywiście i personel i rodzice wchodzą w maseczkach,               

i w maseczkach też przez cały czas rodzice włączają się w opiekę nad dzieckiem i kangurują. Sama                 

metoda kangurowania zakłada, że powinien być to nieograniczony kontakt i już nie możemy tego              

warunku spełnić, ponieważ, no mamy ograniczenia związane z dostępnością rodzica, z pobytem mamy             

w ciągu dnia. Natomiast dla chcącego nic trudnego i jakoś w tych warunkach bardzo się szybko                

przyzwyczaiłyśmy, że teraz musimy dostosować do każdej mamy indywidualnie tą porę i zrobić tak,              

żeby każda mama miała możliwość kangurowania. Dlatego na pewno nie wygląda to tak u nas, że                

wchodzi mama opakowana w ochronne ubranie od góry do dołu i tylko z daleka patrzy na swoje                 

dziecko, ponieważ jak już jest wpuszczona do tego oddziału, trzeba sprawić, żeby miała kontakt ze               

swoim dzieckiem, żeby włączała się w opiekę, w pielęgnację.  

Jeśli nawet stan dziecka na początku nie pozwala na kangurowanie, to na pewno pozwala na dotyk i                 

tego dotyku rodzice też są przez nas uczeni i też są zachęcani do tego. Podstawową taką zasadą, jeśli                  

chodzi o kangurowanie w przypadku dziecka urodzonego przedwcześnie, jest to, że jest stabilne             

krążeniowo i oddechowo. Mogą oczywiście być kangurowanie dzieci, które są podłączone do wsparcia             

oddechowego lub do oddechu zastępczego, czyli respiratory czyli CPAPy, natomiast to wszystko            

zależy od tego, czy to dziecko jest aktualnie stabilne. Czy przełożenie go z inkubatora na klatkę                

piersiową mamy nie powoduje takiej destabilizacji, że będą z tego tylko problemy. Natomiast, gdy te               

zmiany dla dziecka nie niosą już takiego ryzyka dla tego, żeby jego stan stał się niestabilny, to z tego                   

kangurowania będą mieć bardzo dużo korzyści. I tak, jak też wspomniałam zaczynamy od tego              

godzinnego kangurowania, nawet jak dziecko jest w ciężkim stanie, ale stabilne, nie ograniczamy go              

tylko do 5 - 10 minut, bo wiemy, że to po prostu nie zadziała. Jest to zbyt krótki czas. Dlatego dajemy tą                      

godzinę i czuwamy wokół rodzica z dzieckiem, gdzieś tam cały czas jesteśmy. Cały czas doglądamy,               

żeby ten kontakt przynajmniej tę godzinę trwał. Tak że to są takie największe przeciwwskazania, jeśli               

chodzi o stabilność dziecka. 

No własnie, a ja bym się chciała ciebie zapytać. Dlatego, że jak piszą na naszą stronę Mlekiem                 

Mamy historie kobiety, to dosyć często spotykam się z tym, z takim motywem: nie miałam               

kontaktu skóra do skóry po porodzie. I kobiety bardzo często o tym mówią i co własnie z takimi                  

osobami? Bo myslę, że, no obecne czasy myżlę, że też wpływają na to, że tego kontaktu skóra                 

do skóry nie było. Gdzieś to z tyłu głowy u tych kobiet ciągle powraca, że one tego nie miały i                    

odbierają to, odczuwają jako jakiegoś rodzaju stratę nawet. I co wtedy? Czy to już jest               

przekreślone? Czy to już jest tak, że nie wiem, coś się złego zadziało, że tego kontaktu nie było?                  

Czy one mogą jakoś to, że tak powiem, naprawić, coś zrobić? Co w takiej sytuacji? 

Mamy są na pewno coraz bardziej świadome. Natomiast też, to czy był kontakt skóra do skóry jest                 

odnotowywane w dokumentacji. Czasem też mamy potrafią zgłosić, że no, mają zaznaczone, że był              

kontakt skóra do skóry, ale one by tego tak nie nazywały, bo to było 5 minut policzek do policzka. Więc                    

rzeczywiście tutaj są coraz bardziej świadome tego, jak to jest ważne, i że, i uznają to, jako stratę. Że                   

tego nie było, czyli już coś straciły. Otóż tak nie jest. I ten kontakt zawsze jest warty nadrobienia i                   

kontynuacji. Ta magia hormonów w pierwszych dwóch godzinach po porodzie na pewno dużo pomaga.              

Adrenalina wpływa na to, że i mama i dziecko mają otwarte, szerokie źrenice, są w stanie się w sobie                   

zakochać od tego spojrzenia. Mama ma wysoki poziom oksytocyny, prolaktyny. To na pewno ułatwia,              
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ale to nie znaczy, że potem tych też hormonów nie ma. Że to wsparcie hormonalne się nie dzieje.                  

Właśnie dzieje się, tylko trzeba zadbać o ten kontakt skóra do skóry. Czyli można to nadrobić. Nie                 

będzie się to działo już w takim stopniu, jeśli będziemy tylko przytulać własne dziecko, czyli kłaść je w                  

ubranku na sobie, kiedy jesteśmy też ubrani. Kontakt skóra do skóry jest ważny i o tym też się                  

dowiedzieli kiedyś badacze. Wyciągnęli takie wnioski i szerzyli, szerzyli tą wiedzę. Ja teraz już nie               

przypomnę sobie jak oni się nazywali.  

Natomiast niektórzy się bardzo mocno wtedy przyjęli tym, że w pierwszych dwóch godzinach zawiązuje              

się więź z dzieckiem, mamy z dzieckiem, i wręcz były takie pomysły, z takimi karteczkami na drzwiach:                 

wstęp wzbroniony, trwa nawiązywanie więzi. To zupełnie tak nie jest, że jak te dwie godziny minie, to                 

już w ogóle, już w ogóle nie ma sensu. Właśnie jest sens, tylko trzeba wpaść na ten pomysł, żeby to                    

nadrobić. Żeby stworzyć do tego warunki i żeby wiedzieć, że to kangurowanie w późniejszych              

godzinach jest bardzo potrzebne, że nadal dziecko się adaptuje, nadal będziemy tym wspierać, nadal,              

nawet jeśli było oddzielenie i tego kontaktu nie było - nadal mamy korzyść, że spada poziom stresu.                 

Więc zawsze jest to potrzebne. Dlatego też to się dzieje w przypadku wcześniaków. Te kangurowania               

cały czas nam dodają przeróżnych korzyści w sytuacji, kiedy było, jest tak dużo czasu dziecko               

oddzielone od mamy. Ja w ogóle też niesamowite, niesamowicie widzę, jak to kangurowanie powoduje              

ten spadek stresu. Jak już o tym wspominam, to praca z wcześniakami pokazała mi też, że po                 

kangurowaniu, kiedy musiałam pobrać u tego dziecka badania, albo założyć wenflon, czyli takie             

nieprzyjemne bardzo procedury, dzieci potrafiły w ogóle się nie obudzić, w ogóle nie zapłakać. Tak że                

to kangurowanie zawsze będzie miało sens. Trzeba tylko stworzyć taką przestrzeń, w której będzie ono               

możliwe. I to kangurowanie to nie jest tylko dla noworodka, to nie jest tylko dla dziecka nawet jeszcze w                   

drugim miesiącu. To kangurowanie może być wpisane w pielęgnację dziecka przez pierwszy rok jego              

życia. 

Miałam się ciebie zapytać o ten wiek: czy są jakieś ograniczenia do kiedy można kangurować? 

Oczywiście nie ma żadnego ograniczenia. I przychodzą takie sytuacje, jak właśnie, czy choroba             

dziecka, czy jeszcze jakieś inne, które teraz trudno jakoś mi uporządkować i sklasyfikować. Natomiast,              

kiedy ten kontakt widać, że będzie po prostu potrzebny. Ale, żeby wiedzieć później, że ten kontakt                

może się przydać, trzeba go wcześniej praktykować i znać jego moc, żeby na podstawie własnego               

doświadczenia wiedzieć, że można go zastosować też później. Dlatego ta świadomość i to stosowanie              

go w tym pierwszym roku życia da niesamowite doświadczenie i podstawy do tego, żeby kiedyś może,                

za jakieś kilka miesięcy, włączyć go w szczególnych sytuacjach, które będą tego wymagały. 

No tak, bo myślę sobie, że jeśli tego kangurowania nie znamy, nigdy wcześniej nie              

praktykowałyśmy, no to skąd byśmy wiedziały? I, czy, właśnie, kangurowanie wpływa jakoś na             

rozwój dzieci później? Czy tylko ma działanie na tu i teraz?  

Dziecko, które ma blisko rodzica, ma bliski kontakt z nim dostaje bardzo dużo do swojej takiej walizki, z                  

którą idzie w przyszłość. Czyli zbiera już w tych pierwszych dniach bardzo potrzebne rzeczy. Ta               

bliskość daje poczucie bezpieczeństwa. To, co mówiliśmy, te dzieci też mniej mają konieczność             

płakania i wchodzenia w takie już stany mocniejszego komunikowania o swoich potrzebach. I też              
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badania pokazują, że te dzieci kangurowane, te, które są blisko swojego rodzica, mają ta przestrzeń               

taką zapewnioną przy rodzicu - one są bardzo ufne i są w przyszłości dorosłymi, którym ta baza                 

bezpieczeństwa, stworzona przez rodziców zaraz na początku, daje podłoże do tego, żeby iść pewnie              

w świat. Oni sobie dużo lepiej radzą, dużo lepiej potrafią też regulować swoje emocje, właśnie przez to,                 

że wcześniej mieli też czas i możliwość regulowania, uczenia się tego regulowania przy rodzicu. Tak że                

te korzyści idą świat razem z dziećmi. I może o tym, kangurując zaraz na początku, nie myślimy, może                  

uważamy, że to strata czasu, że to i tak tyle czas to dziecko jest tyle na rękach, czy blisko, że jeszcze                     

to kangurowanie, że to chyba już w ogóle nie moglibyśmy nic zrobić. Natomiast, jeśli spojrzymy na to                 

długofalowo, no to po prostu warto. 

Wspomniałaś o tym poczuciu bezpieczeństwa i o tym, że dzieci łatwiej idą świat. I mam               

skojarzenie z takim powiedzeniem: Przywiąż mnie bardzo mocno, bym jutro leciał wysoko. Nie             

wiem, czy ja dobrze zacytowałam, bo to określenie różnie brzmi, nie znam jej autora, tego               

powiedzenia, ale właśnie no bardzo mi się podoba, bo sama chustowałam i też jestem              

doradczynią noszenia dzieci w chustach i w nosidłach miękkich, i też często powtarzam to              

rodzicom, że z tym przyzwyczajeniem, to chyba nie do końca taki jest i gdzieś mam takie                

poczucie, że jak te dzieci są tak bardzo blisko nas, to one w końcu same tego nie potrzebują. I                   

one gdzieś w końcu chcą iść same, bez rodziców, jak już się tak nami nasycą.  

Wszystkie mamy chusto - emerytki, by chciały nadal nosić swoje dzieci, ale nie jest to dane. To jest tak,                   

że ta bliskość, ona nie ma szansy przyzwyczaić. Jak się pytam: na pewno twierdzicie, że wasze                

dziecko jest przyzwyczajone do tego, że jest, że spało na was bardzo dużo, że było w takim kontakcie?                  

No tak, bo teraz nie możemy go odłożyć. A wcześniej, zanim zaczęliście to stosować, to spało                

oddzielnie? No, nie spało. Ono zasypiało tylko na nas. No to ono spało na was dlatego, że go                  

przyzwyczailiście, czy dlatego, że ono czuło się tam bezpiecznie? Więc jak się postawi takie pytania, to                

od razu troszeczkę inaczej się patrzy na tą sytuację. I tak jak mówiliśmy, że no to kangurowanie może                  

też być wyzwaniem w dłuższym okresie czasu, tak w którymś momencie przychodzi taka pokusa, żeby               

zastosować jakieś takie narzędzie, które pozwoli nam mieć nadal blisko siebie maluszka, bo widzimy,              

że on tego potrzebuje, ale też widzimy, że my łatwiej jesteśmy w stanie odpowiadać na jego potrzeby.                 

No i to praktyczne narzędzie ma nam uwolnić ręce, a sprawić, że dziecko nadal będzie się czuło                 

bezpiecznie. Więc często ta bliskość z dzieckiem w którymś momencie, taka leżąca bliskość z              

dzieckiem przenosi się na tą taką chodzącą bliskość z dzieckiem i chusty się w tym świetnie                

sprawdzają. Oczywiście jest różnica. Bo w chustach raczej nie praktykuje się kontaktu skóra do skóry.               

Ale znowu - wrócimy do tego doświadczenia z okresu kangurowania - jeśli rodzic kangurował i wie,                

jakie korzyści ma kangurowanie, i że może w ten sposób kontakt skóra do skóry pozytywnie zadziałać,                

to są rodzice, którzy właśnie w przypadku choroby, gorączki dziecka chustują też skóra do skóry, kiedy                

dziecko jest w samym pampersie, a klatka rodzica jest goła. No i to chustowanie daje wolne ręce,                 

można cieszyć się korzyściami z bliskości w dalszym ciągu. I to się kiedyś kończy. Są dzieci, które                 

potrzebują mniej takiego kontaktu, czyli krócej będą też wytrzymywać na kangurowaniu, szybciej            

zaczną eksplorować świat, kiedy już ich umiejętności na to pozwolą. Będą takie dzieci, które bardzo               

często będą wracały i będą potrzebowały tego zdecydowanie więcej. No bo dziecko, to nie jest               

maszyna i nie możemy ustalić, że odtąd dotąd bliskość to tak, ale już powyżej, to nie. Dlatego, że jest                   

to bardzo indywidualna sprawa. I będą dzieci też, które będą noszone długo, niekoniecznie             
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jednorazowo, ale będąc jeszcze dwu-, trzylatkami, a będą takie, które tak naprawdę w pierwszym roku,               

kiedy nauczą się raczkować, nie będą chciały już wskakiwać do chusty, bo świat będzie taki ciekawy. I                 

tu to pokazuje, że ważna jest gotowość dziecka do tego, żeby pójść w ten świat. I to poczucie                  

bezpieczeństwa, które rodzic daje dla niektórych dzieci spowoduje, że pójdą pełną parą, a niektóre              

będą robiły kroczki, wracały, kroczki i wracały. I będą w ten sposób poznawały świat stopniowo.  

W kontakcie z rodzicem dziecko też poznaje swoje ciało. Jeśli pozna je dobrze to, co się z jego ciałem                   

dzieje, co jego ciało potrafi, to będzie też łatwiej mu wyjść do świata. Bo będzie bardziej rozumiejąc                 

siebie, będzie potrafiło też się otworzyć na ten świat. I tu te ścieżki są bardzo, bardzo indywidualne u                  

maluszków.  

Natomiast właśnie praca z wcześniakami pchnęła mnie w stronę doradztwa i tego kursu na doradcę               

noszenia dzieci, bo widziałam, że w którymś momencie to kangurowanie przestaje nie działać, tylko              

przestaje być praktyką. W oddziale widziałam to, kiedy dzieci były wyjmowane już z inkubatorów, kiedy               

mogły pójść do łóżeczek, były już ubrane w ubranka, nagle taką trudnością, i że to zajmuje tyle czasu,                  

tak? Rodzice tak to odbierali, kiedy przychodziła pora: to jak? Kangurujemy dzisiaj? Nie, to może ja tak                 

tylko poprzytulam, albo tak na ręce wezmę i gdzieś zaczynały się schody do tego, żeby rozebrać                

dziecko i jednak zapewnić mu kontakt skóra do skóry. A ta bliskość nadal była potrzebna, to wtedy tak                  

sobie pomyślałam, że fajnie by było znać jakiś następny krok. Coś co, czego będę mogła uczyć                

rodziców, albo też o czym mówić, żeby wiedzieli, że ta bliskość nadal jest możliwa i potrzebna. No i tak                   

zostałam doradczynią noszenia. I, no i to właśnie wcześniaki sprawiły i pchnęły mnie w tym kierunku.                

Tak samo, jak pchnęły mnie w tym kierunku, jeśli chodzi o wspieranie dotykiem w postaci masażu                

Shantala. 

Bardzo mnie zaskoczyło to, co powiedziałaś, że rodzice na początku czują lęk przed dotykiem              

dziecka, przytuleniem. Później, gdy się oswajają zaczynają dziecko kangurować. Myślę, że ma to             

dla nich duże znaczenie, bo czują się wtedy potrzebni, bo przy wcześniaku, nie oszukujmy się,               

ale więcej czynności wykonuje personel medyczny. I zaskoczyło mnie to, że później rodzice             

rezygnują z tego kangurowania. Tak sobie myślę, że faktycznie ta chusta mogłaby być             

narzędziem dla nich i prawdopodobnie też dla innych rodziców. Więc jak w takim razie byś               

zachęciła rodziców, żeby chustowali swoje dzieci, żeby nosili je w chustach, ewentualnie w             

nosidłach? 

Zawsze warto wiedzieć, że chusty istnieją i że można w nich nosić. Natomiast, to nie będzie ścieżka dla                  

każdego. Jest to narzędzie, które trzeba do siebie też dopasować. Jeśli ktoś myśli, że jest jakiś tylko                 

jeden jedyny schemat i w niego wchodzimy, to tak to nie jest. Chuście trzeba zaufać, chustę trzeba                 

polubić, z chustą trzeba poczuć się dobrze, żeby to w ogóle działało. Do chusty nie można się zmusić.                  

Miałam też na konsultacjach czasami tatusiów, którzy przez żony byli bardzo mocno zachęceni.             

Troszeczkę czasami miałam wrażenie, wbrew swojej woli i odczuciu. Tam chustowanie nam zupełnie             

nie wychodziło. Natomiast ja się cieszyłam, że oni są, bo będą wsparciem też i poprawia i zwrócą                 

uwagę na jakieś inne szczegóły. Natomiast chusty, to jeśli dziecko potrzebuje bliskości i wrażliwy rodzic               

to widzi. Jeśli wie, że w ten sposób też może sobie ułatwić dzień, że w ten sposób może też pomóc                    

wyregulować się swojemu dziecku, zadbać o jego sen wtedy, kiedy może z tym snem są trudności w                 
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zasypianiu samemu, to już to jest dobry pomysł do tego żeby chustować. Jeśli ktoś też jest mamą,                 

która karmi inaczej, czyli musi pracować z laktatorem, też chusta może być bardzo dużym wsparciem,               

ponieważ taka mama ma dużo pracy związanej z laktacją i można to pogodzić razem z noszeniem. 

Ja czasami w swojej pracy doradcy laktacyjnego, kiedy wiedziałam, że rodzice już mieli kontakt z               

chustą, włączałam chustę w proces ratowania laktacji i pomagania rodzicom w tym zakresie. Niektóre              

wiązania pozwalają na jednoczesne noszenie dzieci i dostęp do piersi. Takim wiązaniem jest na              

przykład kangurek, czy noszenie w chuście kółkowej. Więc ja to lubię też łączyć. To kangurowanie               

często przechodzi w noszenie w chuście. jest taka naturalną ścieżką, naturalnym dalszym etapem.             

Myślę, że jak rodzic zasmakuje tej bliskości i będzie się czuł też pewnie jako rodzic dzięki                

kangurowaniu, to pójdzie też i w chustowanie. Są też rodzice, którzy na to kangurowanie mogą nie                

znajdować bardzo dużo czasu, bo starszak w domu, albo jeszcze jakieś inne sytuacje, typu              

wcześniejszy powrót do pracy, to ta chusta też będzie takim momentem wspólnej bliskości, azylem. Na               

pewno też dzięki chuście wiele rzeczy praktycznych można połączyć z opieką nad dzieckiem.  

I jeszcze ostatnią rzecz na temat chusty powiem taka, że kiedy trafiają do mnie rodzice, szczególnie                

mamy, które pytają, od kiedy mogą zacząć nosić, od kiedy mogą chustować, to nie brakuje nigdy w                 

mojej odpowiedzi mowy o kangurowaniu. I rekomendacji kangurowania, jako wstępu w ogóle do             

chustowania. Więc to się dzieje zawsze na początku, poznajcie się, bądźcie blisko, zadbajcie o              

laktację, zadbajcie o bezpieczeństwo dziecka. Jak się zacznie dobrze adaptować, jeśli będzie trudno             

wam wam kangurować, albo będzie to rzeczywiście sporadyczne, a potrzeba bliskości dziecka duża,             

idziemy w chustowanie. Ale na początek warto taki fundament zrobić z tego kangurowania, pod całą,               

całą późniejszą bliskość położyć.  

Myślę, że na ile nam czasu wystarczyło, wyczerpałyśmy w jakimś stopniu zagadnienie            

kangurowania, bliskości, chustonoszenia. Chciałyśmy przekazać taką najbardziej istotną wiedzę         

w pigułce, byście mogli pogłębić temat na stronie Mlekiem Mamy. Znajdziecie u nas artykuły na               

te tematy. I cóż - żegnamy się z wami, bardzo dziękuję Ewelinie Wiech za to, że zechciała przyjść                  

do siedziby Fundacji Mlekiem Mamy i porozmawiać ze mną na temat bliskości. Temat jest              

wyjątkowy, ale wydawało mi się, że nikt inny, jak Ewelina na ten temat tak dobrze nie opowie, bo                  

ona ma tę bliskość na co dzień w pracy i ona, jako ona - kobieta - bardzo ciepła, tak - dużo                     

bliskości i ciepła ma w sobie. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. I zapraszam do                 

innych podcastów i do usłyszenia wkrótce. 

Na koniec, ja też bardzo dziękuję za to zaproszenie. Uwielbiam rzeczywiście mówić na ten temat. Dużo                

myślę zebrałam obserwacji w pracy z wcześniakami, dlatego tym bardziej cieszę się, że mnie wybrałaś               

do tego. Jeszcze nawiązując do chust i do mojej ścieżki doradczej - jestem w trakcie certyfikacji i moja                  

taką specjalizacją, myślą przewodnią i tematem, którym się zajmuję się w ramach tej specjalizacji też               

jest kangurowanie. Tak że pięknie to się wszystko razem łączy. Tak że jeszcze raz bardzo ci dziękuję                 

za zaproszenie. 
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