
Czy obejmować wcześniaki wczesnym wspomaganiem rozwoju? 
 

.                   Wcześniak to noworodek , który urodził się między 26. a 37. 

tygodniem ciąży (poród przedwczesny). Cechuje go waga poniżej 2500 g, 

cienka, żywoczerwona skóra, pokryta meszkiem płodowym. Twarz ma małą, 

tzw. starczą i  miękkie paznokcie .Występuje u niego ponadto typowa 

niedojrzałość poszczególnych narządów (mała ruchliwość, brak odruchu ssania, 

skłonność do niedodmy i bezdechów, upośledzenie termoregulacji), szczególna 

skłonność do zakażeń, niedokrwistości i krzywicy Wcześniak wymaga 

odpowiedniego pielęgnowania i żywienia Kondycja wcześniaków zależy przede 

wszystkim od tego, na jakim etapie ciąży się rodzą. Między urodzonymi na 

granicy możliwości przeżycia (czyli w 24. tygodniu) a tymi, które przyszły na 

świat niedługo przed czasem, czyli w 37. tygodniu jest duża różnica w stanie 

klinicznym i konieczności udzielania im pomocy. 

         W ostatnim dziesięcioleciu dokonał się ogromny postęp w opiece, leczeniu 

i terapii małych dzieci, szczególnie tych niedojrzałych- przedwcześnie 

urodzonych i z niską wagą urodzeniową. Dla harmonijnego rozwoju 

emocjonalnego, poznawczego, ruchowego i społecznego ogromny wpływ mają 

warunki, w jakich przebywa i rozwija się dziecko ,zagrożone poważnym 

procesem patologicznym, przebywające przez długi czas w warunkach 

szpitalnych .Noworodek i niemowlę w trakcie pobytu w oddziale ma do 

czynienia z wieloma patogennymi bodźcami  i dramatycznymi sytuacjami. 

Należy czynić starania, aby w możliwie jak największym stopniu zapobiegać ich 

negatywnym skutkom. Działania te sprowadzają się do tego, aby każdy pacjent 

oddziałów noworodkowych i  niemowlęcych zwłaszcza patologii i intensywnej 

terapii ,mógł zostać objęty, w różnym zakresie, programem wczesnej opieki i 

stymulacji rozwojowej. Należy zacząć od uważnego monitorowania rozwoju 

jego podstawowych funkcji życiowych, takich jak jedzenie, wydolność 

oddechowa i aktywność spontaniczna, poprzez instruktaże i indywidualnie 

dobraną opiekę i pielęgnację ,a skończyć na wczesnej stymulacji rozwojowej, 

czy jeśli zachodzi taka potrzeba na bardziej intensywnej i specjalistycznej terapi.  

           Wcześniaki prezentują często odmienne cechy rozwoju w porównaniu z 

grupą dzieci urodzonych o czasie. Nie oznacza to jednocześnie ,że są to dzieci w 

jakimś stopniu upośledzone. Nie oznacza to też, że należy traktować te dzieci 

tak samo jak dzieci urodzone o czasie. Wcześniaki mimo niewiarygodnej 

dynamiki rozwojowej mogą napotkać wiele zagrożeń ze strony procesów 

patologicznych związanych z niedojrzałością ich organizmu oraz negatywnie 

oddziałujących bodźców zewnętrznych. .Głównym celem wczesnej interwencji 

jest zapewnienie tym dzieciom jak najlepszego funkcjonowania w 

społeczeństwie .Aby to osiągnąć jest potrzebna wczesna i systematyczna 

interwencja  już od urodzenia. 

        Jeżeli u dziecka nie ma aktualnie widocznego opóźnienia, a jedynie 

ustalono zwiększone ryzyko jego wystąpienia, należałoby zastosować 



odpowiedni  program zapobiegawczy. Gdy dziecko już przejawia objawy 

opóźnienia, należałoby zastosować odpowiedni plan opieki .Upośledzenie 

słuchu, wzroku, mowy  może w znaczący sposób zahamować rozwój. Wcześnie 

podjęte postępowanie zapobiegawcze daje w tych przypadkach dobre efekty. 

       Aby uzyskać całościową ocenę stanu zdrowia dziecka zagrożonego 

niepełnosprawnością jest wskazane wykonanie standardowych badań funkcji 

neurorozwojowych .Można to zrobić techniką badania metodą NDT – Bobath 

lub Vojty .Dzięki tym badaniom i doborze odpowiedniej metody możliwe jest 

określenie mocnych i słabych stron małego pacjenta, ułożenie tego w całość i 

dobranie odpowiedniej metody leczniczo rehabilitacyjnej. Wyniki tych badań są 

bardzo pomocne i stanowią podstawę oceny dalszego przebiegu rozwoju 

dziecka. Szczególnie ważne ,ale też trudniejsze jest wczesne wykrycie lekkich 

zaburzeń ruchowych pochodzenia mózgowego. Dzięki wczesnemu leczeniu 

wiele z dotkniętych nimi dzieci ma szansę normalnie żyć razem ze zdrowymi. 

Wczesne wykrycie nieprawidłowości  jest ważne dla leczenia usprawniającego. 

Terapia jest mniej efektywna wówczas, gdy nieprawidłowe wzorce staną się 

przyzwyczajeniem. 

       Dysharmonie i opóźnienia widoczne w rozwoju dziecka nie zawsze 

wynikają z zaistnienia konkretnych wad wrodzonych, uszkodzeń i dysfunkcji w 

obrębie układu nerwowego, oddechowego i innych .Mogą wynikać z 

nienaturalnych  warunków rozwoju ,czyli np. długotrwałego przebywania w 

szpitalu ,bez rodziców i okazji do naturalnego doświadczania. Są też 

konsekwencją zakłóceń emocjonalnych wskutek długotrwałego stresu i 

zaburzenia poczucia bezpieczeństwa , a także niezbyt dokładnej lub złej 

pielęgnacji i opieki w szpitalu( brak ruchu, hałas, światło ,ból ) .Wynikają one z 

początkowej niedojrzałości rozwojowej organizmów wcześniaków i częstego 

niskiego podstawowego napięcia mięśniowego. Niektóre interwencje kliniczne 

wywołują wtórne dysfunkcje. 

        U noworodka-  wcześniaka każdy najprostszy ruch jak wzięcie go na ręce, 

dotyk, kąpiel lub karmienie , jest już stymulacją .W każdych warunkach można 

stworzyć takie możliwości, aby ta podstawowa stymulacja była jak najbardziej 

prawidłowa i korzystna rozwojowo. Przynosi to ogromne korzyści, zauważalne 

niemal gołym okiem( poprawę parametrów saturacji, czynności serca, szybsze 

przybieranie na wadze). Działanie tych pozytywnych bodźców daje ogromną 

szansę na dalszy prawidłowy rozwój dziecka, a przynajmniej na znaczne 

ograniczenie negatywnych skutków patologii. Na oddziałach patologii i 

intensywnej terapii noworodka dbanie o jak najlepszą jakość stymulacji jest 

jednym z zadań i obowiązków. 

         Utrudniona jest wczesna diagnoza wcześniaków ,bo lekkie uszkodzenia 

mózgu mogą być samoistnie kompensowane. Wiele noworodków nazywanych 

dziećmi ryzyka (np. po niedotlenieniu, czy wylewie krwi do mózgu) 

bezpośrednio po urodzeniu lub podczas pierwszych miesięcy życia wykazuje 

pewne objawy nieprawidłowości neurologicznych. W większości objawy te 



znikają stopniowo, nawet bez leczenia. Ośrodkowy układ nerwowy ma bowiem 

duże możliwości kompensacyjne. Nie da się niestety przewidzieć, w których 

przypadkach nieprawidłowe objawy ustąpią samoistnie, a w których w 

przyszłości rozwinie się obraz mózgowego porażenia dziecięcego .Aby to 

jednoznacznie stwierdzić brak obecnie kryteriów rozpoznawczych.. U takich 

dzieci najczęściej duża motoryka jest wyraźnie opóźniona (stanie i chodzenie) a 

o właściwym czasie pojawia się rozwój mniejszych umiejętności ruchowych. 

       U dzieci powyżej 4 miesiąca życia zwiększenie dominacji nieprawidłowych 

wzorców ruchowych jest wskazaniem do leczenia. Jeśli problemom ruchowym 

towarzyszą trudności w ssaniu i połykaniu ,leczenie powinno być rozpoczęte 

natychmiast , niezależnie od stopnia nieprawidłowych objawów ruchowych.. 

       Noworodki z grupy ryzyka wykazują często nieprawidłowe objawy 

neurologiczne w pierwszych miesiącach życia. Jednak w większości 

przypadków w układzie nerwowym dochodzi do normalizacji .Nie jest jednak 

możliwe przewidzenie tego. Stąd konieczna jest dokładna obserwacja dzieci 

przez lekarzy specjalistów, aby  wcześnie wykryć nieprawidłowości 

pochodzenia mózgowego. 

      Dzięki wykorzystaniu wczesnego okresu życia dzieci na ich usprawnianie i 

rehabilitację osiąga się efekt u większości z nich w postaci: samodzielnego 

funkcjonowania ,uczęszczania do szkół ogólnodostępnych, zdobywania 

wykształcenia i zawodu. Wspieranie dzieci i ich rozwoju musi być 

podejmowane w momencie ustalenia ryzyka nieprawidłowego rozwoju. Dziecko 

powinno być wówczas kierowane do specjalistycznego ośrodka lub poradni, w 

których przeprowadzi się pełną diagnozę, wyda orzeczenie o stanie jego zdrowia 

i ustali formę usprawniania i rehabilitacji. 

           Wczesna pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością pozwala 

uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, przez co staje 

się ono sprawniejsze ruchowo oraz dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie.  

                                                             

 Na podstawie” Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka” 

pod red. B.Cytowskiej, B .Winczury      
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