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STRESZCZENIE
Zespołem nagłej śmierci niemowlęcia (sudden infant death 
syndrome – SIDS) określa się nieoczekiwany zgon niemow-
lęcia, do którego doszło w czasie snu, a którego przyczyn nie 
wyjaśnia wywiad chorobowy, okoliczności zgonu ani kom-
pleksowe badanie pośmiertne. Etiologia SIDS nie jest znana. 
Większość koncepcji patogenetycznych nawiązuje do zmian 
patofizjologicznych związanych ze spaniem na brzuchu. Poza 
tym do ważniejszych czynników ryzyka zalicza się wpływ dymu 
tytoniowego, obciążony wywiad położniczy oraz złą sytuację 
socjalną matki. Cel pracy. 1. Ustalenie częstości występowania 
poszczególnych czynników ryzyka SIDS. 2. Określenie poziomu 
wiedzy na temat czynników ryzyka SIDS wśród matek. 3. Zba-
danie gotowości matek do podjęcia działań profilaktycznych. 
4. Określenie priorytetów w zakresie działań profilaktycznych. 
Materiał i metoda. Badaniem objęto grupę 277 kobiet. Liczba 
dzieci urodzonych przez matki objęte badaniem wyniosła 
283. Narzędziem badawczym była dobrowolna i anonimowa 
ankieta zawierająca pytania dotyczące podstawowych danych 
z wywiadu położniczego oraz występowania w danej rodzinie 
czynników ryzyka SIDS. Ankietowane poproszono też o określe-
nie swojej postawy co do profilaktyki SIDS i podanie ewentual-
nych źródeł dotychczasowej wiedzy na ten temat. Wyniki. Na 
podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najczęstszymi 
czynnikami ryzyka SIDS występującymi w badanej grupie są 
nieprawidłowe nawyki dotyczące układania niemowlęcia do 
snu (pozycja na brzuchu, spanie w jednym łóżku z rodzicami), 
zbyt krótki okres karmienia piersią, obciążony wywiad położni-
czy, narażenie na dym tytoniowy oraz spożywanie przez matkę 
alkoholu w trakcie ciąży. Mniej niż połowa rodzących posiada 
jakąkolwiek wiedzę na temat czynników ryzyka SIDS. Więk-
szość matek deklaruje chęć zastosowania w praktyce działań 
profilaktycznych. Wnioski. Profilaktyka SIDS powinna obej-
mować edukację (prawidłowe układanie niemowlęcia do snu, 
upowszechnienie karmienia piersią, unikanie palenia tytoniu i 
spożycia alkoholu) oraz poprawę dostępności i jakości opieki 
nad ciężarną. W procesie upowszechniania wiedzy dotyczącej 
profilaktyki SIDS wskazane byłoby zwiększenie aktywności per-
sonelu medycznego.
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ABSTRACT
Sudden infant death syndrome (SIDS) is defined as a sudden, 
unexpected death of an infant, which happened during sleep 
and which cannot be explained by the review of the clinical his-
tory, by the circumstances of the death or by a thorough post-
mortem examination. The etiology of SIDS is unknown. The 
pathogenetic theories refer mainly to pathophysiological mech-
anisms connected with prone sleeping position. Other important 
risk factors are: tobacco smoke, problems during pregnancy or 
in perinatal period and low socio-economic status. The aim of 
the study: 1. Assessment of the SIDS risk factors occurrence. 
2. Examination of the level of knowledge about the SIDS risk 
factors among mothers. 3. Assessment of mothers’ willingness 
to apply the prevention of SIDS. 4. Attempt to define the most 
important tasks in the prevention of SIDS and the most effec-
tive methods of their implementation. Material and methods. 
The investigation was performed in a group of 277 women. The 
number of children was 283 (there were 6 pairs of twins). The 
investigative tool was a questionnaire (voluntary and anony-
mous) containing questions about basic obstetrical history and 
the risk factors of SIDS occurring in the family; the mothers 
were also asked to define their attitude towards prevention of 
SIDS and to describe the sources of their knowledge about this 
problem. Results. The results showed that the most common 
risk factors of SIDS in this group concern infants’ sleep (prone 
sleeping position, bed sharing between an infant and an adult), 
short period of breast-feeding, complications during pregnancy 
and birth, exposition to tobacco smoke (environmental tobacco 
smoke, smoking during pregnancy) and alcohol consumption 
during pregnancy. Less then half of the mothers had knowledge 
about risk factors of SIDS but the majority of them declared the 
intention to apply the prevention of SIDS in everyday practice. 
Conclusion. Among the preventive activities the most important 
seems to be the education concerning proper sleeping posi-
tion, breast-feeding, avoidance of tobacco smoke and alcohol 
consumption, as well as improvement of medical care during 
pregnancy. It would be very useful to intensify the activity of 
medical staff in the education about SIDS and its prevention.
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WSTĘp
Zespół �agłej śm�erc� ��emowlęc�a �sudde� ��fa�� dea�h 
sy�drome – �ID�� jes� def���owa�y jako �agły, ��eoc�ek�-
wa�y �go� ��emowlęc�a, do k�órego dos�ło w c�as�e s�u, 
a k�órego pr�yc�y� ��e wyjaś��a wyw�ad chorobowy, oko-
l�c��ośc� �go�u �w �ym oględ���y m�ejsca �go�u� a�� kom-
pleksowe bada��e pośm�er��e ��modyf�kowa�a def���cja � 
1969 r.� [1,2]. Najc�ęśc�ej do �go�u dochod�� od 3 �ygo-
d��a do 6 m�es�ąca życ�a d��ecka [2,3]. �ID� jes� uważa�y 
�a �ajc�ęs�s�ą pr�yc�y�ę �go�u ��emowlą�. C�ęs�ość jego 
wys�ępowa��a waha s�ę w s�erok�m �akres�e od ok. 0,1 do 
6,0 /1000 żywych urod�e�, �a co wpływ ma obec�ość c�y�-
��ków ry�yka ora� prowad�o�a w cora� w�ęks�ej l�c�b�e 
krajów prof�lak�yka, �m�er�ająca do usu��ęc�a ��ek�órych � 
��ch [3–7]. 

�r�yc�y�a wys�ępowa��a �ID� po�os�aje ��e��a�a 
[4,6]. Na pods�aw�e obserwacj� kl���c��ych ora� a�al�� s�a-
�ys�yc��ych określo�o jed�ak okol�c��ośc� �w�ęks�ające 
ry�yko jego wys�ąp�e��a. ��erws�ym ��de��yf�kowa�ym 
c�y���k�em ry�yka oka�ało s�ę kład�e��e ��emowlęc�a do 
s�u w po�ycj� �a br�uchu, co s�ało s�ę pods�awą kampa-
��� prof�lak�yc��ej, mającej skło��ć rod��ców � op�eku�ów 
do układa��a ��emowlą� do s�u �a plecach ���w. kampa��a 
„�ack �o �leep”�. Obserwowa�e efek�y kampa��� po�w�er-
d��ły sku�ec��ość �ego �ypu d��ała� �ob��że��e c�ęs�ośc� 
wys�ępowa��a �ID�� [3–7]. �ard�o �s�o��ym c�y���k�em 
�w�ęks�ającym ry�yko �ID� jes� rów��eż dym �y�o��owy 
��arów�o pale��e pr�e� kob�e�ę w c�ąży, jak � pr�ebywa��e 
��emowlęc�a w a�mosfer�e dymu �y�o��owego�, wysuwa-
jący s�ę obec��e �a p�erws�e m�ejsce w krajach, w k�órych 
kampa��a „�ack �o �leep” pr�y��osła efek�y w pos�ac� 
�m��ejs�e��a ro�pows�ech��e��a �wyc�aju układa��a ��e-
mowlą� do s�u �a br�uchu [3,4,8–14]. 

Z b�eg�em c�asu udało s�ę wyodręb��ć w�ele ���ych 
c�y���ków ry�yka �ID� [3,4,6,12,14–26]. N�ek�óre � ��ch 
do�yc�ą ma�k�: c�ąże w kró�k�ch ods�ępach c�asu �< lub = 
1 rok�, poro��e��a w wyw�ad��e, pow�kła��a, choroby lub 
brak op�ek� medyc��ej w �rakc�e c�ąży, pow�kła��a porodu, 
w�ek rod�ącej < 20 la�, ��sk� po��om wyks��ałce��a, �ła 
sy�uacja społec��o-eko�om�c��a, s�a� wol�y �samo��a 
ma�ka�, używa��e środków odur�ających lub alkoholu w 
c�as�e c�ąży. I��e od�os�ą s�ę do d��ecka: poród <37 lub 
> 41 �ygod��a c�ąży, urod�e��owa masa c�ała < 2500 g, 
pu�k�acja Apgar w 5 m��uc�e < 6, poród �ab�egowy �e 
wska�a� płodowych, �abur�e��a �drowo��e �oworodka, 
obec�ość wad wrod�o�ych, c�ąża m�oga �II � �as�ęp�e 
d��ecko�, płeć męska, wys�ąp�e��e �ID� u rod�e�s�wa, 
wyłąc��e lub pr�eważające karm�e��e s��uc��e, o��ęb�e-
��e lub pr�egr�a��e d��ecka, pr�eby�a ��edaw�o ��fekcja 
dróg oddechowych, podawa��e d��ecku leków uspokaja-
jąco-�ase��ych. �o�ad�o s�w�erd�o�o, że opróc� po�ycj� 
�a br�uchu rów��eż spa��e w jed�ym łóżku � dorosłym� 
lub ���ym� d��ećm�, spa��e w osob�ym pokoju, �by� 
m�ękk� ma�erac, obec�ość podus�k� lub pr�ykryc�e �war�y 
śp�ącego ��emowlęc�a �koc, kołdra, ���e luź�e ma�er�ały, 
s�mac�a�e �abawk� ��p.� s�a�ow�ą c�y���k� ry�yka �ID�. 

CEL pRACY
Celem pracy było: 1. Us�ale��e c�ęs�ośc� wys�ępowa��a 

pos�c�egól�ych c�y���ków ry�yka �ID�. 2. Określe��e 
po��omu w�ed�y �a �ema� c�y���ków ry�yka �ID� wśród 
ma�ek. 3. Zbada��e go�owośc� ma�ek do podjęc�a d��ała� 
prof�lak�yc��ych. 4. �róba określe��a pr�ory�e�ów w �akre-
s�e d��ała� prof�lak�yc��ych � �ajsku�ec���ejs�ych sposo-
bów �ch real��acj�.

MATERIAł I METODY
�ada��em obję�o grupę 277 kob�e� rod�ących w ��p��alu �m. 
Fra�c�s�ka Ras�e� w �o��a��u. W�ek bada�ych �aw�erał s�ę 
w pr�ed��ale 18–44 la� �śred��a ± odchyle��e s�a�dardowe: 
30,56 ± 4,31 la��. L�c�ba d��ec� urod�o�ych pr�e� ma�k� 
obję�e bada��em wy��osła 283 �6 c�ąż bl�ź��ac�ych�, w �ym 
było 131 d��ewc�y�ek � 152 chłopców. 

Nar�ęd��em badawc�ym była dobrowol�a � a�o��mowa 
a�k�e�a � py�a��am� do�yc�ącym� pods�awowych da�ych 
� wyw�adu położ��c�ego ora� wys�ępowa��a w rod����e 
c�y���ków ry�yka �ID�; a�k�e�owa�e popros�o�o �eż 
o określe��e swojej pos�awy co do prof�lak�yk� �ID� � 
poda��e ewe��ual�ych źródeł do�ychc�asowej w�ed�y �a 
�e� �ema�. Ze w�ględu �a fak�, �ż ��ek�óre c�y���k� ry�yka 
wys�ępują dop�ero w środow�sku domowym, c�ęść py�a� 
w a�k�ec�e od�os�ła s�ę do popr�ed��o urod�o�ego d��e-
cka/d��ec�; �a�em aby odpow�ed�� �a �e py�a��a ��e do�y-
c�yły ���e�cj�, ale r�ec�yw�s�ej sy�uacj�, do bada��a �os�ały 
�akwal�f�kowa�e �ylko w�eloródk�.

U�yska�e wy��k� a�al��owa�o �b�orc�o dla całej bada-
�ej grupy. W c�ęśc� do�yc�ącej możl�wych do u��k��ęc�a 
c�y���ków ry�yka, w�ed�y �a �ema� �ID� ora� go�owośc� 
do �as�osowa��a d��ała� prof�lak�yc��ych a�al��ę pr�epro-
wad�o�o �akże dla podgrup, k�óre wyodręb��o�o �a pod-
s�aw�e wyks��ałce��a: pods�awowe �18 ma�ek�, �awodowe 
�37 ma�ek�, śred��e �79 ma�ek� � wyżs�e �143 ma�k��.

Wys�ępowa��e �s�o��ych s�a�ys�yc���e róż��c w �akre-
s�e pos�c�egól�ych parame�rów pom�ęd�y podgrupam� 
bada�o �a pomocą �es�u U-Gaussa dla frakcj�. H�po�e�ę o 
róż��cy weryf�kowa�o �a po��om�e p < lub = 0,05. 

WYNIKI
U�yska�e wy��k� pr�eds�aw�o�o w �abelach I–V. W �abe-
lach pr�eds�aw�o�o l�c�bę po�y�yw�ych odpow�ed�� �a 
pos�c�egól�e py�a��a ora� odse�ek po�y�yw�ych odpow�e-
d�� w s�osu�ku do l�c�eb�ośc� grupy/podgrupy. W w�ęks�o-
śc� pr�ypadków �a l�c�eb�ość grupy lub podgrupy pr�yję�o 
l�c�bę ma�ek �akwal�f�kowa�ych do grupy/podgrupy, �a�o-
m�as� w od��es�e��u do urod�e��owej masy c�ała, pu�k�acj� 
Apgar, problemów �drowo��ych �oworodka � jego ewe��u-
al�ego poby�u �a odd��ale IOM l�c�eb�ość grupy/podgrupy 
była rów�a l�c�b�e urod�o�ych d��ec�. W c�ęśc� a�k�e� 
brakowało odpow�ed�� co do pu�k�acj� Apgar �31 a�k�e� 
be� odpow�ed��, 2 � odpow�ed��am� sugerującym� ��e�ro-
�um�e��e py�a��a – �p. podawa��e c�asu �rwa��a c�ąży�, w 
�w�ą�ku � �ym �rud�o określ�ć r�ec�yw�s�ą l�c�bę � odse�ek 
wys�ępowa��a pu�k�acj� Apgar <6 w 5 m��uc�e.   

W �abel� I pr�eds�aw�o�o c�ęs�ość wys�ępowa��a c�y�-
��ków ry�yka �ID� w całej grup�e bada�ej. Tabela II pr�ed-
s�aw�a l�c�bę ma�ek �w �aw�as�e – odse�ek w s�osu�ku do 
l�c�eb�ośc� grupy/podgrupy� pos�adających jes�c�e pr�ed 
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o�r�yma��em a�k�e�y w�ed�ę �a �ema� c�y���ków ry�yka 
�ID� ora� l�c�bę �odse�ek� ma�ek deklarujących chęć pod-
jęc�a d��ała� �m�er�ających do wyel�m��owa��a c�y���ków 
ry�yka �ID�. W �abel� III wym�e��o�o źródła, � k�órych 
ma�k� c�erpały swą w�ed�ę �a �ema� �ID�; pr�eds�aw�o�o 
w ��ej proce��owy ud��ał pos�c�egól�ych źródeł ��forma-
cj� w całej grup�e bada�ej ora� w podgrupach.

W �abelach IV � V �es�aw�o�o wy��k� obl�c�e� s�a-
�ys�yc��ych do�yc�ących �s�o��ośc� róż��c c�ęs�ośc� 
wys�ępowa��a bada�ych parame�rów w pos�c�egól�ych 
podgrupach. Wy��k� wska�ujące �a �s�o��ą s�a�ys�yc���e 
róż��cę pom�ęd�y pos�c�egól�ym� podgrupam� �a��a-
c�o�o wy�łus�c�e��em. Wśród �s�o��ych s�a�ys�yc���e 
róż��c pom�ęd�y podgrupam� wyodręb��o�ym� �a pod-
s�aw�e wyks��ałce��a ma�k� �s�o��y s�a�ys�yc���e wpływ 
po��omu edukacj� �a��ac�ył s�ę w �akres�e karm�e��a p�er-
s�ą ora� samo��ego mac�er�y�s�wa �p�erws�y � c�y���ków 
wys�ępował �ajc�ęśc�ej, drug� �ajr�ad��ej wśród ma�ek � 
wyżs�ym wyks��ałce��em w s�osu�ku do ws�ys�k�ch po�o-
s�ałych�. Z kole� układa��e ��emowlęc�a do s�u �a br�uchu 
było c�ęs�s�e wśród ma�ek � wyks��ałce��em śred��m w 
s�osu�ku do kob�e� pos�adających wyks��ałce��e �awo-
dowe lub wyżs�e; c�ęs�ość spa��a �a m�ękk�m podłożu, 
podus�ce lub pr�ykryc�a �war�y śp�ącego ��emowlęc�a 
malała wra� �e w�ros�em po��omu wyks��ałce��a ma�k�, co 
w s�osu�ku do ��ek�órych par podgrup oka�ało s�ę �s�o��e 
s�a�ys�yc���e. ��l��e �a��ac�o�a była �eż róż��ca w �akre-
s�e �araże��a d��ecka �a dym �y�o��owy �w c�as�e c�ąży � 
po urod�e��u�; �włas�c�a w s�osu�ku do b�er�ej pourod�e-
��owej ekspo�ycj� �a dym �y�o��owy obserwowa�o �s�o��e 
ob��ża��e c�ęs�ośc� wys�ępowa��a wra� �e w�ros�em 
wyks��ałce��a ma�k�. �pożywa��e alkoholu w c�as�e c�ąży 
było �s�o���e c�ęs�s�e w podgrup�e � wyżs�ym wyks��ałce-
��em w s�osu�ku do wyks��ałce��a �awodowego. Kob�e�y 
� wyks��ałce��em �awodowym pos�adały m��ejs�ą w�ed�ę 
�a �ema� �ID� � były m��ej skło��e �as�osować d��ała��a 
prof�lak�yc��e ��ż ma�k� � po�os�ałych podgrup, co ��ala-
�ło po�w�erd�e��e s�a�ys�yc��e w porów�a��u do podgrup 
� wyks��ałce��em śred��m � wyżs�ym.

DYSKUSJA
Czynniki ryzyka związane z sytuacją życiową matki, wywiadem 
położniczym i stanem zdrowia noworodka
Najc�ęs�s�ym c�y���k�em obc�ążającym wyw�ad położ��-
c�y były pow�kła��a porodu �/lub poród �ab�egowy �22% 
grupy bada�ej�. C�ęs�o rów��eż s�w�erd�a�o w wyw�ad��e 
pr�eby�e poro��e��a �14,1%�, choc�aż �ch odse�ek oka�ał 
s�ę ��żs�y ��ż określa�y w l��era�ur�e, s�acującej, że spo-
śród kob�e�, k�óre �achod��ły k�edykolw�ek w c�ążę, 25% 
pr�ebyło jed�o lub w�ęcej poro��e� [27]. N�emal rów��e 
c�ęs�ym problemem były pow�kła��a lub choroby pr�eby�e 
podc�as c�ąży �13%� ora� poród pr�edwc�es�y lub poród po 
41 �ygod��u c�ąży �12,6%�. 

C�ąże w kró�k�ch ods�ępach c�asu �kolej�a c�ąża 
wc�eś��ej ��ż rok od popr�ed��ego porodu� wys�ępowały 
w 10,8% grupy bada�ej. A�al��ując �o �agad��e��e w ko�-
�ekśc�e wyks��ałce��a ma�k�, us�alo�o, że w�ęks�ość �ego 
�ypu pr�ypadków wys�ępowała wśród kob�e� � wyżs�ym � 
śred��m wyks��ałce��em �odpow�ed��o 12,6% � 13,9%�.

�roblemy �drowo��e �oworodka wys�ąp�ły w 8,1% 
pr�ypadków. W 7,4% pr�ypadków �oworodek wymagał 
poby�u �a odd��ale IOM. R�ad��ej obserwowa�o ��ską 
urod�e��ową masę c�ała �2,5%�, c�ęs�o wym�e��a�ą w 
l��era�ur�e jako jede� � waż��ejs�ych c�y���ków ry�yka 
��arów�o c�y���k ��e�ależ�y, jak � wy��k ���ych sy�ua-
cj� �w�ęks�ających ry�yko wys�ąp�e��a �ID�, �p. pale��a 
�y�o��u w c�as�e c�ąży� [14]. Według da�ych s�a�ys�yc�-
�ych c�ęs�ość wys�ępowa��a masy urod�e��owej po��żej 
2500 g w roku 2006 wy�os�ła w W�elkopolsce 5,4%, a w 
całej �olsce 6% [28]. C�ąża bl�ź��ac�a w grup�e bada�ej 
wys�ąp�ła w 2,2%, co ��eco pr�ewyżs�a śred��e war�ośc� 
obserwowa�e w �olsce �około 1,6%� [29]. Z uwag� �a 
l�c��e brak� w a�k�e�ach ��e moż�a jed�o��ac���e określ�ć 
c�ęs�ośc� wys�ępowa��a w bada�ej grup�e ��sk�ej pu�k�acj� 
Apgar. 

Wśród c�y���ków �w�ą�a�ych � sy�uacją życ�ową ma�k� 
�a c�oło wysuwa s�ę samo��e mac�er�y�s�wo; samo��e 
ma�k� s�a�ow�ły 10,5% grupy bada�ej. W podgrupach 
dobra�ych �a pods�aw�e wyks��ałce��a odse�ek �e� malał 
wra� �e w�ros�em po��omu edukacj� �dla podgrupy kob�e� 
� wyżs�ym wyks��ałce��em u�yska�o �s�o��e s�a�ys�yc�-
��e róż��ce w od��es�e��u do po�os�ałych podgrup�. �ol-
sk�e da�e s�a�ys�yc��e podają wyżs�y odse�ek samo��ych 
ma�ek wśród rod�ących �19,1%�; moż�a w ��ch �auwa-
żyć �e�de�cję do ob��ża��a w�ględ�ej l�c�by samo��ych 
ma�ek proporcjo�al��e do w�ros�u po��omu wyks��ałce��a. 
Wy��k� u�yska�e w ����ejs�ym bada��u są ��żs�e ��ż da�e 
ogól�opolsk�e [28].

Zdecydowa�a w�ęks�ość kob�e� poddawała s�ę sys�e-
ma�yc��ej ko��rol� lekarsk�ej w c�as�e c�ąży. �rak �ak�ej 
sys�ema�yc��ej op�ek� s�w�erd�o�o w 2,9% bada�ej grupy. 
N�e bud�� �d��w�e��a fak�, że wśród kob�e� � wyżs�ym 
wyks��ałce��em, a w�ęc �eore�yc���e �ajbard��ej św�ado-
mych swych po�r�eb �drowo��ych, r�ad��ej obserwowa�o 
�a��edbywa��e op�ek� medyc��ej w c�ąży ��ż wśród ma�ek 
� po�os�ałych podgrup [6,14]. 

Złe waru�k� socjal�o-eko�om�c��e są �al�c�a�e do 
c�y���ków ry�yka �ID� [3,6,14]. W �w�ą�ku � �ym w 
a�k�ec�e ��ala�ło s�ę py�a��e do�yc�ące �ego problemu. 
Jed�ak żad�a � a�k�e�owa�ych ��e określ�ła swej sy�uacj� 
ma�er�al�ej jako �łej. 

Czynniki ryzyka związane z opieką nad niemowlęciem, środowiskiem 
domowym oraz nałogami matki
�pośród c�y���ków do�yc�ących op�ek� �ad ��emowlęc�em 
w środow�sku domowym �ajważ��ejs�e są okol�c��ośc� 
�w�ą�a�e �e s�em ��emowlęc�a, w �ym pr�ede ws�ys�k�m 
spa��em �a br�uchu. �o�ad�o podkreśla s�ę rów��eż ry�yko 
�w�ą�a�e �e spa��em �a �by� m�ękk�m podłożu, używa��em 
podus�k� lub obec�ośc�ą w łóżec�ku m�ękk�ch eleme��ów 
mogących �asło��ć d��ecku �war� � u�rud��ć oddycha��e. 
C�ęs�o dysku�owa�ym problemem jes� rów��eż spa��e we 
wspól�ym łóżku � rod��cam�, �al�c�a�e pr�eważ��e do c�y�-
��ków ry�yka �ID�. Z drug�ej s�ro�y �auważa s�ę rów��eż 
��ebe�p�ec�e�s�wo �w�ą�a�e � układa��em d��ecka do s�u 
w osob�ym pokoju. W �w�ą�ku � �ym �a�wyc�aj �aleca s�ę 
um�es�c�a��e d��ecka we włas�ym łóżec�ku, k�óre ��ajduje 
s�ę �uż obok łóżka ma�k�, w �as�ęgu jej ręk�. �ojaw�ają s�ę 
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Tab. I. Częstość występowania czynników ryzyka SIDS – cała grupa badana (liczebność grupy: 277 matek/283 dzieci) 
Incidence of risk factors for SIDS – the whole investigated group (277 mothers/283 children)

Czynnik ryzyka (risk factor) Częstość występowania (incidence) – n (%)

Samotna matka 29  (10,5)

Złe warunki materialne 0

Ciąże w krótkim odstępie czasu 30  (10,8) 

Ciąża mnoga 6  (2,2)

Poronienia w wywiadzie 39  (14,1)

Powikłania/choroby w czasie ciąży 36  (13)

Brak systematycznej opieki lekarskiej w ciąży 8  (2,9)

Poród zabiegowy/powikłania porodu 61  (22)

Poród <37 lub > 41 t.c. 35  (12,6)

Urodzeniowa masa ciała < 2500 g 7  (2,5)

Apgar w 5 min. < 6 1  (0,4)

Problemy zdrowotne noworodka (zakażenie, zaburzenia 
oddychania, wada wrodzona)

23  (8,1)

Pobyt noworodka na oddziale IOM 21  (7,4)

Układanie niemowlęcia do snu 
w pozycji na brzuchu

codziennie

43  (15,5)

rzadziej niż 
codziennie
79  (28,5)

suma

122  (44)

Spanie w 1 łóżku z dorosłymi codziennie

58  (20,9)

rzadziej niż 
codziennie
128  (46,2)

suma

186 (67,2)

Spanie w osobnym pokoju codziennie

16  (5,8)

rzadziej niż 
codziennie
17  (6,1)

suma

33  (11,9)

Spanie na miękkim podłożu / poduszce, przykrycie twarzy 
śpiącego niemowlęcia

22  (7,9)

Karmienie sztuczne w ciągu pierwszego półrocza życia 76  (27,4)

Palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży codziennie

14  (5)

rzadziej niż 
codziennie
14  (5)

 suma 

28  (10,1)

Palenie tytoniu przez matkę po urodzeniu dziecka codziennie

10  (3,6)

rzadziej niż 
codziennie
13  (4,7)

suma

23  (8,3)

Palenie tytoniu przez inne osoby w mieszkaniu, 
w którym przebywa dziecko

codziennie

21  (7,6)

rzadziej niż 
codziennie
27  (9,8)

suma

48  (17,3)

Spożywanie przez matkę alkoholu 
w czasie ciąży

1 lub >1 x w tyg.
1  (0,4)

rzadziej niż 1 x w 
tyg.
34  (12,3)

suma

35 (12,6)

Używanie przez matkę środków odurzających 
w czasie ciąży

1 lub >1 x w tyg.
0

rzadziej niż 1 x w 
tyg.
0

suma

0

Podawanie dziecku środków uspokajająco-nasennych 7  (2,5)
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Tab. II. Liczba matek posiadających wiedzę na temat czynników ryzyka SIDS oraz deklarujących chęć stosowania profilaktyki 
SIDS The number of mothers with knowledge about the risk factors for SIDS and declaring the intention to apply the prevention 
of SIDS

Grupa/podgrupa
(Group/subgroup)

Liczba (%) posiadających wiedzę na 
temat czynników ryzyka SIDS
(Number and percent of mothers 
having knowledge about the risk 
factors for SIDS)

Liczba (%) deklarujących chęć stosowania 
profilaktyki SIDS
(Number and percent of mothers declaring 
willingness to apply the prevention of SIDS)

Cała grupa 115 (41,5) 170 (61,4)

Matka z wykształceniem podstawowym 6 (33,3) 11 (61,1)

Matka z wykształceniem zawodowym 5 (13,5) 14 (37,8)

Matka z wykształceniem średnim 36 (45,6) 48 (60,8)

Matka z wykształceniem wyższym 69 (48,2) 97 (67,8)

Tab. III. Procentowy udział poszczególnych źródeł informacji, z których matki czerpały swą wiedzę na temat SIDS (ankietowana 
mogła podać kilka źródeł informacji) Sources of the mothers’ knowledge about SIDS – in percent (mothers could point more 
than 1 source) 

Grupa/podgrupa
(Group/subgroup)

Źródła informacji (Sources of knowledge) (%)

książki
czasopisma
broszury

personel
medyczny

telewizja internet szkoła
rodzenia

rodzina studia

Cała grupa 46,3 26,5 12,9 8,2 2,7 2,0 1,4

Matka z wykształceniem podstawowym 40 40 0 0 0 20 0

Matka z wykształceniem zawodowym 33,3 33,3 33,3 0 0 0 0

Matka z wykształceniem średnim 35,8 35,8 18,9 5,7 1,9 1,9 0

Matka z wykształceniem wyższym 54,2 19,2 8,4 10,8 3,6 1,2 2,4
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Tab. IV. Występowanie różnic w zakresie poszczególnych czynników ryzyka pomiędzy podgrupami wyodrębnionymi na podstawie 
wykształcenia matki (test U-Gaussa dla frakcji) Differences in the incidence of the risk factors of SIDS between subgroups divided on 
the base of the mothers’ education (the U-Gauss test) 

Czynnik ryzyka
(Risk factor)

Podgrupy – wykształcenie 
(Subgroups – educational level)
(w nawiasach podano liczebność 
podgrup, częstość występowania 
czynników ryzyka wyrażono 
w procentach) 

Istotność statystyczna różnicy pomiędzy podgrupami (p)
(Statistical significance of the difference between 
the subgroups)

Podst

(18)

Zaw

(37)

Śred

(79)

Wyż

(143)

Podst

Zaw

Podst

Śred

Podst

Wyż

Zaw

Śred 

Zaw

Wyż

Śred

Wyż

Samotna matka 33,3 18,9 13,9 3,5 0,26 0,04 0,0001 0,49 0,0005 0,002

Złe warunki materialne 0 0 0 0 - - - - - -

Ciąże w krótkim odstępie czasu 0 2,7 13,9 12,6 0,0001 0,0001 0,0001 0,07 0,08 0,85

Brak systematycznej opieki 
lekarskiej w ciąży

5,6 2,7 3,8 2,1 0,59 0,53 0,3 0,48 0,7 0,41

Układanie niemowlęcia do snu 
w pozycji na brzuchu

33,3 32,4 55,7 42 0,9 0,08 0,51 0,02 0,31 0,02

Spanie w 1 łóżku 
z dorosłymi

50 59,5 67,1 71,3 0,48 0,1 0,07 0,4 0,16 0,52

Spanie w osobnym pokoju 22,2 10,8 11,4 11,2 0,23 0,21 0,18 0,9 0,9 1,0

Spanie na miękkim podłożu / 
poduszce, przykrycie twarzy 
śpiącego niemowlęcia

22,2 13,5 7,6 4,9 0,26 0,056 0,003 0,05 0,02 0,22

Karmienie sztuczne w ciągu 
pierwszego półrocza życia

38,9 37,8 41,8 15,4 0,88 0,87 0,01 0,68 0,001 0,001

Palenie tytoniu przez matkę 
w czasie ciąży

44,4 24,3 8,9 2,8 0,13 0,002 0,0001 0,01 0,006 0,06

Palenie tytoniu przez matkę po 
urodzeniu dziecka

16,7 27 7,6 2,8 0,41 0,22 0,002 0,007 0,0001 0,06

Palenie tytoniu przez inne osoby 
w mieszkaniu, 
w którym przebywa dziecko

50 24,3 20,2 9,8 0,06 0,009 0,0001 0,02 0,01 0,04

Spożywanie przez matkę 
alkoholu w czasie ciąży

5,6 2,7 12,7 16,1 0,6 0,34 0,26 0,09 0,039 0,54

Używanie przez matkę środków 
odurzających 
w czasie ciąży

0 0 0 0 - - - - - -

Podawanie dziecku środków 
uspokajająco-nasennych

0 2,7 1,3 3,5 0,0001 0,0001 0,0001 0,43 0,36 0,32
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�akże do��es�e��a, że wspól�e spa��e d��ecka � rod��cam� 
�lub samą ma�ką� jes� ��ebe�p�ec��e �ylko w pr�ypadku 
rod��ców �adużywających alkoholu, �ażywających �arko-
�yk� lub palących �y�o�, �a�om�as� w pr�ypadku ma�k� be� 
�ak�ch obc�ąże�, karm�ącej p�ers�ą, moż�a �auważyć �w�ą-
�a�e �e wspól�ym spa��em kor�ys��e efek�y w pos�ac� dłuż-
s�ego okresu karm�e��a p�ers�ą [3,4,6,14,21,30,31]. 

W a�al��owa�ym ma�er�ale odse�ek ��emowlą� ukła-
da�ych do s�u �a br�uchu wy��ósł 44%, w �ym 15,5% 
cod��e���e. N�es�e�y w św�e�le publ�kowa�ych bada� 
oka�jo�al�e układa��e ��emowlą� w �ej po�ycj� do s�u �w 
bada�ej grup�e 28,5%� ��e �m��ejs�a ry�yka �ID�, a �awe� 
może s�a�ow�ć w�ęks�e �agroże��e ��ż sys�ema�yc��e 
spa��e �a br�uchu [24]. Zaskakująca jes� obserwacja, że 
odse�ek ma�ek układających ��emowlę�a do s�u �a br�u-
chu był �ajwyżs�y wśród kob�e� �e śred��m � wyżs�ym 
wyks��ałce��em �dla ��ek�órych par podgrup róż��ca oka-
�ała s�ę �s�o��a s�a�ys�yc���e�. Odse�ek ��emowlą� śp�ących 
�a br�uchu jes� �radycyj��e pods�awowym parame�rem, 
w od��es�e��u do k�órego a�al��uje s�ę spadek c�ęs�ośc� 
wys�ępowa��a �ID�; �ajc�ęśc�ej pr�y�ac�a�e są da�e � 
U�A, gd��e s�l��e �akor�e��o�y był do�ąd �wyc�aj ukła-
da��a ��emowlą� do s�u �a br�uchu �do 70% �a poc�ą�ku 
la� d��ew�ęćd��es�ą�ych XX w�eku�, jed�ak pod wpływem 
kampa��� uśw�adam�ającej �agroże��a �w�ą�a�e � �ą po�y-
cją odse�ek ��emowlą� śp�ących �a br�uchu �m��ejs�ył s�ę 
w ko�cu la� d��ew�ęćd��es�ą�ych do po��żej 20%, c�emu 
�owar�ys�yło ob��że��e c�ęs�ośc� wys�ępowa��a �ID� � 
około 2‰ do 0,64‰ [4,14,32].

Najc�ęs�s�ym c�y���k�em �w�ą�a�ym �e �wyc�ajam� 
do�yc�ącym� s�u było w bada�ej grup�e wspól�e spa��e 
d��ecka � rod��cam� �67,2%, w �ym 20,9% cod��e���e�. 
Obserwowa�o w �ym �akres�e �e�de�cję w�ros�ową wra� 
�e w�ros�em po��omu wyks��ałce��a ma�k�. Wym�e��o�e 
�ależ�ośc� ��e oka�ały s�ę jed�ak �s�o��e � pu�k�u w�d�e-
��a obl�c�e� s�a�ys�yc��ych. N�es�e�y, wbrew da�ym 
� p�śm�e���c�wa [21], odse�ek ��emowlą� śp�ących we 
wspól�ym łóżku � ma�ką ��e ��ala�ł odb�c�a w długośc� 
okresu karm�e��a p�ers�ą. 

�raw�e 12% ��emowlą� spało w osob�ym pokoju �� 
�ego około połowa cod��e���e�. Jes�c�e r�ad��ej �dar�ało 
s�ę spa��e �a m�ękk�m podłożu, używa��e podus�k� lub 
pr�ykryc�e �war�y śp�ącego ��emowlęc�a pr�e� m�ękk�e 
eleme��y pośc�el� �śred��o 7,9%�. Za��ac�ył s�ę w �ym 
pr�ypadku wpływ wyks��ałce��a – wra� �e w�ros�em 
po��omu wyks��ałce��a kob�e�y sku�ec���ej u��kały �ego 
rod�aju �agroże� �dla ��ek�órych par podgrup u�yska�o 
wy��k �s�o��y s�a�ys�yc���e�.

Jed�ym � pods�awowych eleme��ów op�ek� �ad ��e-
mowlęc�em jes� właśc�we żyw�e��e, �e s�c�egól�ym 
uw�ględ��e��em karm�e��a p�ers�ą. Zalece��a do�yc�ące 
żyw�e��a ��emowlą� podkreślają, że u�r�yma��e karm�e-
��a p�ers�ą do 6 m�es�ąca życ�a d��ecka jes� kor�ys��e dla 
jego praw�dłowego ro�woju ora� �apob�ega��a problemom 
�drowo��ym �w �ym �p. alerg��� [33]. Udowod��o�o rów-
��eż wpływ karm�e��a p�ers�ą �a ob��że��e ry�yka wys�ą-
p�e��a �ID� [4,34]. W bada�ej grup�e 27,4% d��ec� było 
karm�o�ych s��uc���e lub � pr�ewagą karm�e��a s��uc�-
�ego w p�erws�ym półroc�u życ�a. W podgrupach �ależ-
�ych od wyks��ałce��a ma�k� s�w�erd�o�o ��ac���e wyżs�y 
�róż��ca �s�o��a s�a�ys�yc���e� odse�ek kob�e� karm�ących 
p�ers�ą wśród ma�ek � wyżs�ym wyks��ałce��em �84,6%� 
w s�osu�ku do po�os�ałych podgrup �około 60%�.

Do �ajważ��ejs�ych c�y���ków ry�yka �ID� �al�c�a 
s�ę wpływ dymu �y�o��owego, �arów�o w �rakc�e c�ąży, 
jak � „b�er�e pale��e” pr�e� ��emowlę [6,9,17]. W bada-
�ej grup�e do pale��a �y�o��u w c�as�e c�ąży pr�y��ało s�ę 
��eco po�ad 10% ma�ek �� c�ego połowa cod��e���e�, po 
porod��e pal�ło ��eco m��ej �8,3%, � c�ego praw�e połowa 
cod��e���e�, �a�om�as� odse�ek ��emowlą� �arażo�ych 
�a b�er�ą ��halację dymu �y�o��owego wy��ósł 17,3% 
�w �ym ��eco m��ej ��ż połowa cod��e���e�. Za��ac�ył 
s�ę wyraź�y wpływ wyks��ałce��a ma�k� �a �dol�ość do 
chro��e��a s�eb�e � d��ecka pr�ed dymem �y�o��owym, co 
moż�a było �auważyć �włas�c�a w od��es�e��u do pale��a 
w c�as�e c�ąży �44,4% kob�e� � wyks��ałce��em pods�awo-
wym – 2,8% ma�ek � wyks��ałce��em wyżs�ym� ora� w 
�akres�e �araże��a d��ec� �a b�er�e wdycha��e dymu �y�o-

Tab. V. Występowanie różnic w zakresie wiedzy na temat SIDS i gotowości do podjęcia działań profilaktycznych pomiędzy 
podgrupami wyodrębnionymi na podstawie wykształcenia matki (test U-Gaussa dla frakcji) Differences in the level of 
knowledge about SIDS and the readiness to apply the prevention between subgroups divided on the base of the mothers’ 
education (the U-Gauss test) 

Badany parametr
(Investigated parameter)

Podgrupy – wykształcenie 
(Subgroups – educational level)
(w nawiasach podano liczebność 
podgrup, częstość występowania 
badanych parametrów wyrażono 
w procentach) 

Istotność statystyczna różnicy pomiędzy podgrupami (p)
(Statistical significance of the difference between the 
subgroups)

Podst 

(18)

Zaw 

(37)

Śred 

(79)

Wyż 

(143)

Podst

Zaw

Podst

Śred

Podst

Wyż

Zaw

Śred 

Zaw

Wyż

Śred

Wyż

Wiedza na temat SIDS 33,3 13,5 45,6 48,2 0,1 0,31 0,23 0,008 0,002 0,76

Deklaracja chęci podjęcia 
działań profilaktycznych

61,1 37,8 60,8 67,8 0,11 1,0 0,61 0,003 0,001 0,36
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��owego �odpow�ed��o 50% � 9,8%�; róż��ca pom�ęd�y 
param� podgrup w w�ęks�ośc� pr�ypadków była �s�o��a 
s�a�ys�yc���e. U�yska�e wy��k� są �god�e � obserwacjam� 
publ�kowa�ym� w l��era�ur�e, podkreślającym� �asad��c�ą 
rolę wyks��ałce��a w ks��ał�owa��u s�ę �awyków �w�ą-
�a�ych � pale��em �y�o��u, �włas�c�a w �rakc�e c�ąży 
[8,13,35–37].

�orów�a��e u�yska�ych w bada�ej grup�e wy��ków 
do�yc�ących ro�pows�ech��e��a pale��a �y�o��u wśród c�ę-
żar�ych � c�ęs�ośc�ą układa��a ��emowlą� do s�u �a br�u-
chu wska�uje �a ��ac��ą „pr�ewagę” po�ycj� �a br�uchu. 
Jed�ak w krajach o wysok�m po��om�e ro�woju eko�o-
m�c��ego wśród c�y���ków ry�yka �ID� od�o�owuje s�ę 
obec��e w�ględ�y w�ros� ��ac�e��a odd��aływa��a dymu 
�y�o��owego w s�osu�ku do c�ęs�ośc� układa��a ��emowlą� 
�a br�uchu, co w�ąże s�ę � prowad�e��em w �ych krajach 
pows�ech�ej kampa��� ��formacyj�ej do�yc�ącej wpływu 
po�ycj� �a br�uchu �a wys�ępowa��e �ego �espołu [6,14]. 
Obserwowa�a w bada�ej grup�e �ależ�ość sugeruje, że w 
a�al��owa�ej populacj� św�adomość �agroże� �w�ą�a�ych 
� układa��em ��emowlą� �a br�uchu jes� s�osu�kowo ��ska 
� – w pr�ec�w�e�s�w�e do w�elu krajów europejsk�ch ��p. 
N�emcy, Hola�d�a, W�elka �ry�a��a�, U�A lub Aus�ral�� 
– po�os�aje dużo do �rob�e��a w �akres�e upows�ech��e��a 
pods�awowych �asad prof�lak�yk� �ID�.

�pożywa��e alkoholu w c�as�e c�ąży, �al�c�a�e rów��eż 
do c�y���ków ry�yka �ID� [26], wys�ępowało s�osu�kowo 
c�ęs�o �12,6%�, jed�ak w �decydowa�ej w�ęks�ośc� pr�y-
padków m�ało charak�er sporadyc��y; �ylko jed�a ma�ka 
pr�y��ała, że spożywała alkohol ra� w �ygod��u lub c�ęś-
c�ej. Najw�ęcej kob�e� spożywających alkohol w c�as�e 
c�ąży ��ala�ło s�ę wśród kob�e� �e śred��m � wyżs�ym 
wyks��ałce��em, jed�ak róż��ce pom�ęd�y podgrupam� 
w w�ęks�ośc� pr�ypadków były ��e�s�o��e s�a�ys�yc���e. 
Żad�a � ma�ek ��e pr�y��ała s�ę do s�osowa��a środków 
odur�ających podc�as c�ąży, co jes� wskaź��k�em bard�o 
op�ym�s�yc��ym w ko��ekśc�e u��ka��a c�y���ków ry�yka 
�ID� [3,34].

�odawa��e d��ecku środków uspokajająco-�ase��ych, 
�al�c�a�e do c�y���ków �w�ęks�ających ry�yko wys�ąp�e-
��a �ID� [3,19] �dar�ało s�ę śred��o w 2,5% pr�ypadków, 
��e wys�ępowało �a�om�as� wśród kob�e� � wyks��ałce��em 
pods�awowym.

poziom wiedzy matek na temat czynników ryzyka SIDS oraz ich 
gotowość do podejmowania działań profilaktycznych
Tylko ��eco po�ad 40 % rod�ących � bada�ej grupy �ade-
klarowało pos�ada��e w�ed�y �a �ema� róż�ych c�y���-
ków ry�yka �ID�. Najlep�ej �or�e��owa�e były kob�e�y �e 
śred��m � wyżs�ym wyks��ałce��em �odpow�ed��o 45,6% 
� 48,2%�, co ��e bud�� �d��w�e��a w ko��ekśc�e �w�ą�a�ej 
� po��omem w�ed�y św�adomośc� �agroże� � po�r�eb w 
�akres�e prof�lak�yk� �drowo��ej. Op�sa�e róż��ce pom�ę-
d�y podgrupam� oka�ały s�ę jed�ak w c�ęśc� pr�ypadków 
��e�s�o��e s�a�ys�yc���e. Jed�oc�eś��e w grup�e bada�ej 
s�w�erd�o�o, że w s�osu�ku do ��e�by� ro�pows�ech��o�ej 
w�ed�y �a �ema� prof�lak�yk� �ID� ��ac���e w�ęks�a l�c�ba 
ma�ek deklaruje go�owość do podjęc�a d��ała� prof�lak�yc�-
�ych �61,4%�; s�c�egól��e wśród kob�e� � wyks��ałce��em 

pods�awowym � �awodowym l�c�ba rod�ących �a���ereso-
wa�ych prof�lak�yką �ID� była około 2–3-kro���e wyżs�a 
��ż l�c�ba osób pos�adających w�ed�ę �a �e� �ema�. Moż�a 
�a�em mów�ć o pew�ym def�cyc�e w�ed�y w s�osu�ku do 
po�e�cjal�ych możl�wośc� jej �as�osowa��a pr�e� ma�k�. O 
sku�ec��ośc� upows�ech��a��a w�ed�y do�yc�ącej problemu 
�ID� �a pomocą dobr�e �apla�owa�ych kampa��� eduka-
cyj�ych mogą św�adc�yć wy��k� u�yska�e w w�elu krajach, 
k�óre w la�ach d��ew�ęćd��es�ą�ych XX w�eku wprowad��ły 
�ak�e d��ała��a, u�yskując jed�oc�eś��e ��ac�ący spadek 
c�ęs�ośc� wys�ępowa��a �ID� [4,14,31,38,39]. 

Wśród źródeł, k�óre dos�arc�ają ma�kom ��formacj� 
�a �ema� �ID�, kob�e�y � bada�ej grupy wska�ywały �aj-
c�ęśc�ej ks�ążk�, c�asop�sma � bros�ury �46,3%�. R�ad��ej 
źródłem ��formacj� był perso�el medyc��y �26,5%�, jes�-
c�e r�ad��ej �elew��ja �12,9%� � I��er�e� �8,2%�. Zwraca 
uwagę bard�o ��sk� odse�ek odpow�ed�� wska�ujących 
s�kołę rod�e��a ��aledw�e 2,7%�. W pojedy�c�ych pr�y-
padkach źródłem ��formacj� była rod���a lub s�ud�a. W 
bada�ych podgrupach ud��ał proce��owy pos�c�egól�ych 
źródeł róż��ł s�ę, jed�ak �ch kolej�ość pod w�ględem c�ę-
s�ośc� wys�ępowa��a po�os�awała �aka sama �w ��ek�órych 
pr�ypadkach 2 lub 3 źródła u�yskały �de��yc��e wy��k��. 
Na pr�ykład, �god��e � oc�ek�wa��am�, wśród ma�ek � 
wyżs�ym wyks��ałce��em ��ac�e��e ks�ążek, c�asop�sm 
� bros�ur było w�ęks�e ��ż w po�os�ałych podgrupach, 
podob��e kor�ys�a��e � I��er�e�u jako źródła ��formacj� 
oka�ało s�ę w �ej podgrup�e bard��ej popular�e ��ż wśród 
kob�e� � wyks��ałce��em śred��m, �a�om�as� ma�k� � 
wyks��ałce��em pods�awowym � �awodowym ��e kor�y-
s�ały � I��er�e�u w �ym celu. 

W �w�ą�ku � pr�eds�aw�o�ym� wy��kam� �ależy pod-
kreśl�ć �by� małą ak�yw�ość fachowego perso�elu medyc�-
�ego �w �ym prowad�ącego �ajęc�a w s�kołach rod�e��a� 
w �akres�e d��ała� edukacyj�ych do�yc�ących prof�lak�yk� 
�ID�. W św�e�le da�ych l��era�urowych �ego �ypu d��ała-
��a prowad�o�e pr�e� perso�el medyc��y cechuje bard�o 
duża efek�yw�ość ora� ��sk� kos�� [5,6,14,40].

WNIOSKI
Na pods�aw�e pr�eprowad�o�ych bada� sformułowa�o 
�as�ępujące w��osk�: 

1. Najc�ęs�s�ym� c�y���kam� ry�yka �ID� wys�ępują-
cym� w bada�ej grup�e są • ��epraw�dłowe �awyk� do�y-
c�ące układa��a ��emowlęc�a do s�u �po�ycja �a br�uchu, 
spa��e w 1 łóżku � rod��cam�� • �by� kró�k� okres karm�e-
��a p�ers�ą • obc�ążo�y wyw�ad położ��c�y �poro��e��a w 
wyw�ad��e, pow�kła��a c�ąży � porodu� • �araże��e �a dym 
�y�o��owy ��araże��e ��emowlęc�a �a pr�ebywa��e w a�mo-
sfer�e dymu �y�o��owego, pale��e �y�o��u pr�e� c�ężar�ą� • 
spożywa��e pr�e� ma�kę alkoholu w �rakc�e c�ąży. 

2. M��ej ��ż połowa rod�ących pos�ada jakąkolw�ek 
w�ed�ę �a �ema� c�y���ków ry�yka �ID�.

3. W�ęks�ość ma�ek deklaruje chęć �as�osowa��a w 
prak�yce d��ała� �m��ejs�ających ry�yko wys�ąp�e��a 
�ID�.

4. �r�ory�e�em w �akres�e d��ała� prof�lak�yc��ych 
pow���a być edukacja do�yc�ąca �agad��e� �w�ą�a�ych � 
praw�dłowym układa��em ��emowlęc�a do s�u, upows�ech-
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��e��em karm�e��a p�ers�ą, u��ka��em pale��a �y�o��u � 
spożyc�a alkoholu. Waż�e są �eż d��ała��a popraw�ające 
dos�ęp�ość � jakość op�ek� �ad c�ężar�ą �co po�e�cjal��e 
może prowad��ć do �m��ejs�e��a c�ęs�ośc� lub c�ężkośc� 

pow�kła� c�ąży � porodu�. W proces�e upows�ech��a��a 
w�ed�y do�yc�ącej prof�lak�yk� �ID� ��e�m�er��e poży-
�ec��e byłoby ��ac��e �w�ęks�e��e ak�yw�ośc� perso�elu 
medyc��ego.
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