
NOWORODEK 

 

 Poród to ogromne przeżycie nie tylko dla mamy, ale również dla dziecka. Noworodek jest 

aktywnym uczestnikiem swoich narodzin. Nagle musi zmienić środowisko życia - już nie otaczają go 

ciepłe wody płodowe. Worek owodniowy nie tłumi już dźwięków, więc wszystko jest o wiele 

głośniejsze. Światło, bez względu na to czy dzienne, czy sztuczne zaczyna razić. A do tego wszystkiego 

ten nieznany wcześniej dotyk. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tych wszystkich zmian i pozwolenie 

dziecku na adaptacje w nowym środowisku. Często około 2.-3. doby po porodzie możemy                    

u noworodka zaobserwować wzmożoną aktywność. Wcześniej śpiące i budzące się na jedzenie 

dziecko nagle zaczyna płakać bez powodu, odrzuca pierś i nie chce zasnąć. Jest to moment 

przejściowy, mówi się, że może to być kulminacja tych wszystkich bodźców ze świata zewnętrznego. 

Najczęściej mija po kilku godzinach – w tym czasie dużo się przytulajcie, noście, nie rezygnujcie 

również z podawania piersi. Dziecku w tym czasie nie dzieje się żadna krzywda. 

Noworodek po porodzie pokryty jest resztkami mazi płodowej. Jest to naturalny „krem” ochronny. 

Pojawił się na skórze dziecka już w połowie ciąży i wraz z jej upływem, jego ilość się zmniejszała. Maź 

płodowa spełnia rolę „poślizgu” w czasie porodu, a po nim stanowi naturalną barierę ochronną. Ma 

wiele cudownych właściwości. Dlatego tak ważne jest, żeby w miarę możliwości pozostała na skórze 

jak najdłużej. Oczywiście noworodka po porodzie należy oczyścić ze śluzu i krwi ale nie warto usuwać 

mazi z miejsc, w których się skumulowała (szyja, pachy, pachwiny). Po samoistnym wyschnięciu mazi 

skóra dziecka będzie sucha i może zacząć się łuszczyć. 

Stany przejściowe noworodka 

 Stany przejściowe to nic innego jak przystosowanie się noworodka do nowej sytuacji. 

Wymagają obserwacji ale nie są objawami choroby.  

- żółtaczka fizjologiczna – występuje u noworodków w 2 dobie życia (jeśli pojawia się wcześniej 

przestaje być fizjologią). Dziecko ma zażółconą skórę, białka oczu, ciemniejszy mocz i jest bardziej 

senne. Nasilenie żółtaczki przypada na 3.-4. dobę życia, a później stopniowo spada. Średnio trwa 

około 14 dni. Jeśli poziom bilirubiny, odpowiedzialnej za występowanie żółtaczki, przekroczy normę 

stosuje się fototerapię (naświetlanie). Dziecko należy regularnie budzić do karmienia (nie rzadziej niż 

co 3 godziny), jeśli samo nie wyraża chęci i  nie trzeba podawać mu żadnych innych płynów poza 

mlekiem matki.   

- fizjologiczny spadek masy ciała – ze względu na utratę wody poprzez parowanie, wydalanie moczu   

i smółki oraz zmiany metaboliczne każdy noworodek w ciągu pierwszych kilku dni życia straci na 

wadze. Najczęściej około 3.-4. doby następuję powolny wzrost masy ciała. Dziecko ma 14 dni na 

powrót do wagi urodzeniowej. Cały spadek nie powinien przekroczyć 10% wartości masy 

urodzeniowej.  

- fizjologiczny wzrost temperatury – przystosowanie się noworodka do życia w zimniejszym 

środowisku niż macica polega na wytworzeniu ciepła w procesach metabolicznych. U dziecka ośrodek 

termoregulacji nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Najczęściej w 3.-4. dobie życia następuję wzrost 

temperatury ciała do 38-39oC, który stopniowo ustępuję. Jedynym postępowaniem w tym przypadku 

jest lekkie ubranie i karmienie pokarmem mamy. 



- rumień noworodkowy (toksyczny) – związany jest ze zmianami hormonalnymi. Objawia się 

występowaniem czerwonych plamek na twarzy i ciele dziecka. Samoczynnie ustępuje i nie wymaga 

leczenia.  

- odczyny ciążowe – związane są z występowaniem w organizmie dziecka hormonów pochodzących 

od mamy. Zarówno u dziewczynek, jak i chłopców, może pojawić się obrzęk sutków. Wargi sromowe 

dziewczynek mogą być opuchnięte, a na pampersie można zaobserwować biały śluz, czasami 

podbarwiony krwią. Wszystkie te zmiany są normalne i ustępują same. 

- stolce przejściowe – od razu po porodzie dziecko wydala smółkę. Jest to ciemnozielona (czasami 

wręcz czarna) wydzielina, związana z podjęciem przez jelita pracy. Następnie przez kilka dni pojawiają 

się stolce przejściowe – luźne, zielonożółte. Może ich być nawet kilka w ciągu dnia.  

Pielęgnacja skóry noworodka 

 Skóra noworodka jest bardzo delikatna. Wymaga szczególnej pielęgnacji. Należy chronić ją 

przed słońcem (stosujemy kremy z filtrem UV), wiatrem oraz mrozem.  

Przez pierwszy miesiąc życia dziecka stosowanie kosmetyków myjących nie jest konieczne. Do 

pielęgnacji wystarczy sama woda. Ewentualnie w celu nawilżenia możemy do kąpieli dodać kilka 

kropel naturalnego oleju, czy też oliwki lub stosować mydła (syndety), które mają pH zbliżone do 

fizjologicznego. Pamiętajmy, że łuszczenie się skóry po porodzie jest naturalne i nie wymaga 

stosowania emolientów. Większość problemów skórnych w okresie noworodkowym spowodowana 

jest nadmiernym stosowaniem preparatów kosmetycznych. 

Delikatną skórę na pupie zabezpieczamy kremem natłuszczającym od pierwszych dni życia (preparaty 

z cynkiem wysuszają, więc nie stosujemy ich zapobiegawczo, bo efekt będzie odwrotny do 

zamierzonego). W domu zamiast chusteczek nawilżanych możemy stosować wodę do mycia pupy 

przy zmianie pieluchy.  

Twarz noworodka dobrze jest przemywać letnią wodą, wykorzystując do tego płatek kosmetyczny. 

Oczy dziecka przemywamy wodą lub 0,9% roztworem soli fizjologicznej. Nasączony wacik 

prowadzimy zawsze od zewnętrznej do wewnętrznej strony (w kierunku nosa). 

Uszy dziecka wymagają jedynie pielęgnacji z zewnątrz. Nie wprowadzamy do wewnętrznych części 

ucha patyczków kosmetycznych. 

Nos noworodka pielęgnujemy tylko w przypadku zalegającej w nim wydzieliny. Usuwamy ją za 

pomocą aspiratora. 

Włosy i skórę głowy myjemy noworodkowi podczas kąpieli. Szampony stosujemy dopiero po 

skończonym 2. roku życia. Używamy szczotki z miękkim włosiem w celu pobudzenia krążenia skóry 

głowy. 

Paznokcie noworodka są miękkie i nie stanowią dla niego zagrożenia (nawet jeśli się podrapie). 

Dopiero po około dwóch tygodniach, kiedy stwardnieją, można je obciąć.  

Kikut pępowinowy pielęgnujemy na sucho (wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia). Zazwyczaj 

odpada do 15 doby życia. Podczas kąpieli nie należy go moczyć pod wodą ale oczywiście w kontakcie 

z nią, podczas pielęgnacji, nic mu się nie stanie. Po kąpieli osuszamy okolice pępka do sucha i dopiero 



ubieramy dziecko. Warto, dopóki nie odpadnie, nie zakrywać go pampersem – w tym celu wystarczy 

delikatnie wywinąć górą część pieluchy. Zgodnie z wytycznymi WHO stosowanie środków 

antyseptycznych z oktenidyną uzasadnione jest jedynie w warunkach szpitalnych i nie ma 

konieczności kontynuowania tego rodzaju pielęgnacji po powrocie do domu. 

Okolice intymne u dziewczynek myjemy zawsze jednym ruchem od góry, w kierunku odbytu. 

Natomiast u chłopców nie zaleca się ściągania napletka podczas pielęgnacji. 

Na pierwszy spacer dziecko wychodzi już podczas opuszczania szpitala – dlatego nie ma potrzeby 

odkładania pierwszego wyjścia z domu. Obecnie nie zaleca się już „werandowania”, niczemu ono nie 

służy. Najważniejsze to ubiór noworodka adekwatny do pogody, zastosowanie kremów ochronnych 

w zależności od pory roku oraz dobre samopoczucie mamy. 

 Na początku pielęgnacja noworodka może wydawać się trudna i skomplikowana. Na szczęście 

szybko się przekonacie, że wcale tak nie jest. Nie bójcie się swojego dziecka, na pewno nie zrobicie 

mu krzywdy. Produkty do jego pielęgnacji wybierajcie świadomie, im mniej chemii tym lepiej.  
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