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Wstęp  
Standard   Organizacyjny   Opieki   Okołoporodowej   wskazuje   na   konieczność   wspierania  
dwugodzinnego   i   nieprzerwanego   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie    „bezpośrednio   po  
urodzeniu   należy   umożliwić   dziecku   nieprzerwany   kontakt   z   matką   >>skóra   do  
skóry<<,   trwający   dwie   godziny   po   porodzie”     (1) .   Ta   procedura   przynosi   ogromne  
korzyści   zarówno   dla   matki,   jak   i   dla   dziecka.   Przy   tym   ciężko   znaleźć   jakieś   jej   wady.  
Powinna   ona   być   powszechnie   wspierana   i   stosowa.   Jak   jednak   pokazują   analizy   ankiet  
wypełnianych   przez   kobiety   po   porodzie,   do   takiego   obrazu   polskiemu   położnictwu   jeszcze  
daleko.   

Zalety   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie  
Kontakt   skóra   do   skóry   ma   ogromną   ilość   zalet   zarówno   dla   dziecka,   jak   i   dla   matki.   To  
niepowtarzalna   chwila,   której   ograniczenie   lub   brak   może   nieść   poważne   skutki   dla  
późniejszego   życia   dziecka   i   matki,   a   także   na   kondycję   całego   społeczeństwa.   
Pierwszy   kontakt   dziecka   z   mamą,   pomaga   dziecku   w    łagodniejszym   przejściu   z   ciepłego  
wnętrza   brzucha   do   zupełnie   odmiennego   środowiska   zewnętrznego .   Dziecko   przez   9  
miesięcy   ciąży   znało   ciepło,   zapach,   głos   i   bicie   serca   swojej   matki.   Kontakt   skóra   do   skóry  
od   razu   po   porodzie   pozwala   mu   się   dzięki   temu   uspokoić.   Noworodki,   które   miały  
zapewniony   kontakt   skóra   do   skóry   po   porodzie   są    bardziej   stabilne    (2) .   Kontakt   skóra   do  
skóry   po   porodzie    pomaga   w   wytwarzaniu   większej   ilości   hormonu   oksytocyny .   To  
niesie   za   sobą   2   najważniejsze   zalety.   Przede   wszystkim   dzięki   zwiększonej   ilości   naturalnej  
oksytocyny   macica   kobiety   łatwiej   się   obkurcza,   łożysko   może   się   łatwiej   urodzić.   Badania  
naukowe   dowiodły,   że   kobiety,   które   miały   kontakt   skóra   do   skóry   po   porodzie,    rzadziej  
doświadczały   krwotoku   poporodowego    (3) .   Z   drugiej   strony,   dzięki   oksytocynie   zaczyna  
wytwarzać   się   więź   między   mamą   a   dzieckiem,   a   także   rozpoczyna   się   karmienie   piersią.  
Badania   naukowe   wskazują,   że   kobiety   które   miały   zapewniony   kontakt   skóra   ze   skórą   ze  
swoim   dzieckiem   od   razu   po   porodzie,    częściej   karmią   je   piersią   w   przyszłości    (2) .   

Metodyka   opracowania   rankingu   #MaluchyNaBrzuchy  
Ranking   #MaluchyNaBrzuchy   został   opracowany   na   podstawie   statystyk   z   ankiet  
prowadzonych   przez    Fundację   Rodzić   po   Ludzku .   Wyniki   ankiet   dostępne   są   na   portalu  
www.gdzierodzic.info .   Są   one   przedstawiane   dla   każdego   szpitala,   który   otrzymał  
przynajmniej   30   wypełnionych   ankiet   (na   koniec   sierpnia   2020   było   to   277   szpitali   w   Polsce).  
.   
Ankiety   są   wypełniane   przez   kobiety   po   porodzie   i   do   oceny   szpitali   są   brane   pod  
uwagę   ankiety   z   ostatnich   2   lat   i   bieżącego   roku .   W   sierpniu   2020   to   są   ankiety  
wypełnione   po   porodach,   które   odbyły   się   w   2018   roku,   2019   roku   oraz   w   2020   roku   do  
sierpnia.   
Ranking   był   opracowywany   w   dniach    24.08-31.08    a   to   oznacza,   że   zebrane   dane   dotyczą  
czasu   do   końca   sierpnia.   
W   rankingu   brałyśmy   pod   uwagę    dane   dotyczące   dwugodzinnego   kontaktu   skóra   do  
skóry   po   porodzie   siłami   natury   oraz   dane   dotyczące   kangurowania   dziecka   po  
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cesarskim   cięciu   przez   osobę   towarzyszącą .   W   tym   roku   (tj   2020)   do   rankingu   i   raportu  
również   zostały   włączone    dane   dotyczące   kontaktu   matki   z   dzieckiem   po   cesarskim  
cięciu   a   dokładnie   fakt   położenia   dziecka   mamie   na   piersi   od   razu   po   urodzeniu .   
W   samym   rankingu   znalazły   się   szpitale,   które:  

- przestrzegały   wytycznych   Standardu   Organizacyjnego   Opieki   Okołoporodowej   w  
zakresie   dwugodzinnego   i   nieprzerwanego   kontaktu   skóra   do   skóry   w   minimum   80%  
przypadków   kobiet   po   porodzie   siłami   natury   ( złoty   medal ),   

- przestrzegały   wytycznych   Standardu   Organizacyjnego   Opieki   Okołoporodowej   w  
zakresie   dwugodzinnego   i   nieprzerwanego   kontaktu   skóra   do   skóry   w   70-79%  
przypadków   kobiet   po   porodzie   siłami   natury   ( srebrny   medal ),   

- nie   osiągnęły   przynajmniej   70%   w   przestrzeganiu   wytycznych   Standardu  
Organizacyjnego   Opieki   Okołoporodowej   w   zakresie   dwugodzinnego   i  
nieprzerwanego   kontaktu   skóra   do   skóry,   ale   umożliwiały   kangurowanie   dziecka   po  
cesarskim   cięciu   przez   osobę   towarzyszącą   w   przynajmniej   80%   przypadków  
( brązowy   medal ),   

- specjalne   wyróżnienie   otrzymały   szpitale,   które   szczególnie   dbają   o   kontakt   skóra   do  
skóry   między   mamą   i   dzieckiem   po   cesarskim   cięciu,    poprzez   położenie   dziecka   na  
klatce   piersiowej   matki   na   sali   operacyjnej   ( szmaragdowy   medal ).   

Wyniki   rankingu   #MaluchyNaBrzuchy  

Dwugodzinny   kontakt   skóra   do   skóry   po   porodzie   siłami   natury  
w   Polsce   -   statystyki  
Statystyki   dwugodzinnego   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie   siłami   natury   jawią   się   dość  
przygnębiająco.   
Według   zebranych   danych   w   całej   Polsce   jedynie    33,95%    kobiet   i   dzieci   po   porodzie   siłami  
natury   ma   okazję   skorzystać   z   dwugodzinnego   i   nieprzerwanego   kontaktu   skóra   do   skóry   a,  
wobec   odsetka   cięć   cesarskich   na   poziomie   46%,   oznacza   to,   że   faktycznie   prawo   do   tego  
kontaktu   jest   realizowane   tylko   u    18,33%    kobiet   i   dzieci.  
To   oznacza,   że   tylko   co   szósta   kobieta   i   co   szóste   dziecko   mają   szansę   zaznać  
dobroczynnych   skutków   pełnego   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie.   Z   raportu   Fundacji  
Rodzić   po   Ludzku   wynika,   że   najczęstszym   powodem   przerwania   kontaktu   skóra   do   skóry  
po   porodzie   jest   ważenie,   mierzenie   dziecka   oraz   jego   umycie   i   ubranie    (4) .   Według   zaleceń  
WHO   (Światowej   Organizacji   Zdrowia)   nie   są   to   wystarczające   powody,   aby   przerywać  
kontakt   skóra   do   skóry   po   porodzie    (5) .   
 
W   rankingu   #MaluchyNaBrzuchy   znalazło   się    10   szpitali,   które   przestrzegały   wytycznych  
Standardu   Organizacyjnego   Opieki   Okołoporodowej   w   zakresie   dwugodzinnego   i  
nieprzerwanego   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie   siłami   natury   przynajmniej   w  
80%   przypadków   a   także   22   szpitale,   które   przestrzegały   wytycznych   Standardu  
Organizacyjnego   Opieki   Okołoporodowej   w   zakresie   dwugodzinnego   i  
nieprzerwanego   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie   siłami   natury   na   poziomie  
70-79%   przypadków .   To   oznacza,   że   tylko   11,55%   szpitali   w   Polsce   spełnia   zalecenia  
Standardu   Organizacyjnego   Opieki   Okołoporodowej   w   zakresie   dwugodzinnego   i  
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nieprzerwanego   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie   siłami   natury   w   przynajmniej   70%  
przypadków   (z   277   szpitali,   które   miały   wystarczającą   ilość   ankiet   do   oceny).   
 
Największe   wsparcie   dwugodzinnego   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie   siłami  
natury    jest   w   województwie    warmińsko   mazurskim    i   wskaźnik   ten   wynosi    54,1% .   To  
oznacza,   że   ponad   połowa   kobiet   i   dzieci   po   porodzie   siłami   natury   ma   szansę   zaznać  
nieprzerwanego   i   dwugodzinnego   kontaktu   skóra   do   skóry.   Przy   tym   odsetek   cesarskich   cięć  
wynosi   w   tym   województwie   42,1%,   czyli   minimalnie   mniej   niż   średnia   dla   całej   Polski.   
 
Najgorzej    wygląda   sytuacja    w    województwie   lubuskim ,   gdzie   wskaźnik   dwugodzinnego   i  
nieprzerwanego   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie   drogami   natury   wynosi   zaledwie   14%  
przy   odsetku   cesarskich   cięć   na   poziomie   46,7%.   Przy   tym   jest   to   jedyne   województwo,  
które   zanotowało   spadek   w   porównaniu   z   zeszłym   rokiem   -   o   2,1%    (6) .   
 
45,9%   szpitali   w   Polsce   wspiera   dwugodzinny   kontakt   skóra   do   skóry   po   porodzie   drogami  
natury   w    mniej   niż   30%    przypadków.   Najgorzej   wypada   tutaj    województwo   lubuskie ,   w  
którym   odsetek   tych   szpitali   wynosi   aż    83,3%    (5   z   6   ocenionych).   Najlepiej   pod   kątem   tego  
wskaźnika   wyglądają   dane   z    województwa   warmińsko-mazurskiego ,   w   którym   nie   było  
szpitala,   gdzie   wskaźnik   dwugodzinnego   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie   siłami   natury  
był   poniżej   30%.   

Kontakt   skóra   do   skóry   po   porodzie   przez   cesarskie   cięcie   -  
statystyki  
Przypomnijmy,   że    w   Polsce   prawie   połowa   dzieci   (46%)   rodzi   się   przez   cesarskie   cięcie  
i   chociaż   Światowa   Organizacja   Zdrowia   (WHO)   odchodzi   już   od   określania   ścisłych   ram  
wskaźnika   cięć   cesarskich,   to   polski   wskaźnik   cesarskich   cięć   jest   zdecydowanie   za   wysoki.  
Operacja   cesarskiego   cięcia   jest   interwencją,   która   powinna   być   stosowana   w   celu  
ratowania   życia   lub   zdrowia   dziecka   i/lub   matki .   Jednakże   niesie   za   sobą   poważne  
konsekwencje   zarówno   dla   matki,   jak   i   dla   dziecka.    Odpowiednio   przeprowadzony  
kontakt   skóra   do   skóry   po   cesarskim   cięciu   mógłby   przynajmniej   zminimalizować  
niektóre   niekorzystne   skutki   cesarskiego   cięcia    takie   jak   brak   kolonizacji   dziecka  
dobroczynnymi   bakteriami   od   matki,   czy   problem   z   wydzielaniem   oksytocyny,   co   może  
prowadzić   do   problemu   z   wytworzeniem   się   więzi   między   matką   i   dzieckiem,   możliwe   jak  
najszybszy   kontakt   skóra   do   skóry   między   matką   a   dzieckiem    wspiera   także   inicjację  
karmienia   piersią    i   zmniejsza   ryzyko   wystąpienia   trudności   w   karmieniu   naturalnym.   
 
W   Polsce   kontakt   skóra   do   skóry   po   cesarskim   cięciu   często   nadal   bywa   pomijany.   W   wielu  
przypadkach   zastępuje   się   go   kangurowaniem   przez   osobę   towarzyszącą,   co   oczywiście  
również   jest   dobrą   praktyką,   ale   nie   powinno   przewyższać   bezpośredniego   kontaktu   skóra  
do   skóry   matki   z   dzieckiem.   
Z   ankiet   wypełnianych   przez   kobiety   wynika,   że   tylko    w   przypadku   32,13%   porodów   przez  
cesarskie   cięcie,   dzieci   były   kangurowane   przez   osobę   towarzyszącą .   Najwyższy  
wskaźnik   odnotowałyśmy   w   województwie   kujawsko-pomorskim   (58,1%)   a   najniższy   w  
województwie   lubuskim   (18,2%).   Niestety   ponad   połowa   szpitali   (52,71%)   nie   zapewnia  
kangurowania   dziecka   po   cc   przez   osobę   towarzyszącą   nawet   w   30%   przypadków.  
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Najgorzej   znowu   wypada   tutaj   województwo   lubuskie,   ponieważ   aż   83,3   %   szpitali   nie  
zapewnia   tam   kangurowania   nawet   w   30%   przypadków .   W   województwie   śląskim   takich  
szpitali   jest   już   “tylko”   21,1%.   
Zdecydowanie   gorzej   wygląda   bezpośredni   kontakt   matki   z   dzieckiem   po   cesarskim   cięciu.  
Praktyka   położenia   dziecka   na   piersi   kobiety   od   razu   po   urodzeniu,   nadal   w   Polsce   nie   jest  
powszechna.   Tylko   7,1%   kobiet   zaznaczyło   odpowiedź,   że   dziecko   po   cesarskim   cięciu  
zostało   położone   na   ich   piersi.   Najwyższy   wskaźnik   w   tym   zakresie   miało   województwo  
warmińsko-mazurskie   (13%),   najniższy   województwo   małopolskie   (3,4%).   
Aż   74,4%   szpitali   w   Polsce   ma   wskaźnik   bezpośredniego   kontaktu   matki   z   dzieckiem  
po   cc   mniejszy   niż   10% .   Najgorzej   wypada   tutaj   województwo   zachodnio-pomorskie  
(88,9%   szpitali),   najlepiej   województwo   warmińsko-mazurskie,   które   również   ten   wskaźnik  
ma   wysoki   (55,6%   szpitali).   
 

Kontakt   skóra   do   skóry   po   porodzie   różnice   we   wskaźnikach  
dotyczących   kontaktu   po   porodzie   siłami   natury   i   kangurowania  
po   cięciu   cesarskim   
W   63   z   277   szpitali   (22,74%)   przeanalizowanych   na   potrzeby   rankingu,   odnotowałyśmy  
różnicę   pomiędzy   odsetkiem   dzieci   kangurowanych   po   cięciu   cesarskim   przez   osobę  
towarzyszącą   a   odsetkiem   dzieci,   które   były   w   nieprzerwanym   kontakcie   z   matkami   po  
porodzie   drogami   natury   przez   2   godziny   lub   dłużej   równą   lub   większą   niż   20%   na   korzyść  
kangurowania   po   cięciu   cesarskim.   Odwrotna   dysproporcja   została   zaobserwowana   w   67   z  
277   placówkach   (24,19%).   Oznacza   to,   że    prawdopodobnie   są   w   Polsce   placówki   o  
zupełnie   różnych   procedurach   i   stylu   pracy,   który   pozwala   na   większe   lub   mniejsze  
wsparcie   realizacji   prawa   do   kontaktu   skóra   do   skóry   dziecka   z   matką   lub   z   osobą  
towarzyszącą   w   zależności   od   drogi   porodu .   Dzieje   się   tak   mimo,   iż   wszystkie   podmioty  
świadczące   opiekę   okołoporodową   obowiązuje   przestrzeganie   tego   samego   rozporządzenia  
dotyczącego   Standardu   Organizacyjnego   Opieki   Okołoporodowej.   

Wnioski  
Kontakt   skóra   do   skóry   po   porodzie   jest   bardzo   ważnym   aspektem   porodu.   Procedura  
dwugodzinnego   i   nieprzerwanego   kontaktu   skóra   do   skóry   powinna   być   powszechnie  
stosowana   i   wspierana   zarówno   po   porodzie   drogami   natury,   jak   i   po   cesarskim   cięciu.   W  
Polsce   nadal   w   wielu   miejscach   ta   procedura   nie   jest   wspierana   wystarczająco.   Również   w  
wielu   szpitalach   nie   jest   wspierana   praktycznie   w   ogóle.   Należałoby   zdecydowanie   zwrócić  
uwagę   na   ten   aspekt   porodu   oraz   położyć   szczególny   nacisk   na   umożliwienie   również  
kobietom   po   cesarskim   cięciu   bezpośredniego   kontaktu   skóra   do   skóry   od   razu   po   porodzie.  
Jednocześnie   zwracamy   uwagę,   że   należałoby   bardziej   szczegółowo   zbadać,   dlaczego   w  
części   szpitali   nadal   dwugodzinny   kontakt   skóra   do   skóry   po   porodzie   nie   jest   praktyką  
powszechną,   oraz   dlaczego   stosunkowo   w   dużej   ilości   placówek   występują   spore  
rozbieżności   między   wspieraniem   kontaktu   skóra   do   skóry   po   porodzie   drogami   natury   i   po  
cesarskim   cięciu.   
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