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Protokół siódmego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

 

 

         20 kwietnia 2021 r. odbyło się, z inicjatywy poseł Małgorzaty Niemczyk, w Senacie 

siódme posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci. Tematem spotkania była 

„Kardiologia prenatalna w Polsce”, która, jak podkreśliła przewodnicząca Zespołu, senator 

Alicja Chybicka, wymaga wsparcia Państwa w postaci finansowanego rządowego programu 

kardiologicznej opieki prenatalnej, który zapewniając skuteczny, tzn. dobrze zorganizowany  

i szybki system opieki, da szansę najmłodszym pacjentom na zdrowie i życie. 

         Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki zapewnił specjalistów z dziedziny 

kardiologii prenatalnej, uczestniczących w spotkaniu, iż kwestie zdrowia poruszane  

w Senacie są traktowane ze szczególną atencją. 

         Prof. Maria Respondek-Liberska, kierownik Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad 

Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i kierownik Zakładu Kardiologii Prenatalnej 

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaznaczyła istotę ważności kardiologii 

prenatalnej w kontekście wczesnego wykrycia wad serca u płodu, co rzutuje nie tylko na 

przeżycie, ale również dalszą jakość życia. Tym bardziej, że wady serca są najczęstszą 

przyczyną umieralności dzieci w 1. roku życia, a rocznie w Polsce stwierdza się je u ok. 4000 

noworodków. Pani profesor powiedziała, że badanie echokardiografii serca umożliwia jak 

najwcześniejsze wykrycie wad. Skutkuje to skierowaniem pacjentki do ośrodka kardiologii 

prenatalnej, w którym poddana jest wszechstronnej opiece specjalistycznej. Badanie serca 

płodu stanowi najlepszą metodę potwierdzenia dobrostanu płodu, jest najczulszą metodą 

wczesnego wykrywania zagrożenia stanu płodu i najlepszą metodą monitorowania przebiegu 

ciąży, zarówno prawidłowej jak i zagrożonej.  Poinformowała, że od 2004 roku istnieje 

Ogólnopolski Rejestr Przypadków Kardiologicznych Płodu, zwracając jednocześnie uwagę na 

brak jego dofinansowania ze strony resortu zdrowia. Profesor Respondek-Liberska 

stwierdziła, że dzięki działalności stworzonej sieci ośrodków zajmujących się kardiologią 

prenatalną, zapobiega się zgonom przedoperacyjnym, wcześniactwu oraz zbędnemu leczeniu 

sterydami. Ma to także, w efekcie końcowym, bezpośrednie przełożenie na oszczędności 

pozyskane w systemie zdrowia, podkreśliła pani profesor. 



      Dr Iwona Strzelecka, pełniąca funkcję adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Diagnostyki 

i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także sekretarz 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej zapoznała uczestników 

posiedzenia z założeniami i celami wymienionego Stowarzyszenia. Ze względu na brak 

kardiologii prenatalnej jako przedmiotu na studiach medycznych, Stowarzyszenie propaguje 

wiedzę dotyczącą kardiologii prenatalnej wśród studentów, lekarzy oraz pacjentów. 

Stowarzyszenie promuje badania serca płodu jako optymalną ocenę dobrostanu płodu, 

propaguje badania kardiologiczne płodu w celu stworzenia optymalnych warunków dla życia 

noworodka z wadą serca, szerzy wiedzę na ten temat wśród ciężarnych z programu IVF, 

kreuje ośrodki kardiologii prenatalnej, organizuje tematyczne wystawy i konkursy 

fotograficzne a także konferencje naukowe oraz wspiera czasopismo naukowe Prenatal 

Cardiology. Pani doktor poinformowała, że w Ogólnopolskim Rejestrze Przypadków 

Kardiologicznych Płodu, gromadzone są informacje z ośrodków kardiologicznych, obrazujące 

wpływ wcześnie przeprowadzonego badania na wykrycie wad krytycznych serca z podziałem 

na: wymagające natychmiastowej interwencji kardiologicznej, wady ciężkie, które podlegają 

interwencji w 1. miesiącu życia, ciężkie, niepilne wady wymagające leczenia w 1. roku życia 

oraz wady letalne. 

     Prof. Maciej Słodki z Zakładu Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki 

Polki w Łodzi przedstawił tematykę i format naukowego czasopisma Prenatal Cardiology.  

W kontekście opieki prenatalnej, zaakcentował konieczność objęcia pacjentki opieką 

kompleksową jednego ośrodka. W przygotowaniu do porodu, należy zaoszczędzić przyszłej 

mamie „pielgrzymowania” od kliniki do kliniki, od specjalisty do specjalisty. 

     Pan Oskar Sylwestrzak, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii 

Prenatalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwrócił uwagę na postępujący wpływ 

zanieczyszczenia Planety na wzrost problemów kardiologicznych. Zaapelował o: 

dofinansowanie Rejestru Przypadków Kardiologicznych Płodu, właściwszą wycenę 

wykonywania badań echokardiograficznych u płodu. Poddał również pod rozwagę możliwość 

wsparcia zasiłkiem rodzin, w których występują problemy wynikające z wrodzonej wady 

serca. 

     Senator Magdalena Kochan, stwierdziła, iż wnioskiem płynącym ze spotkania jest 

potrzeba zapewnienia ciężarnym Polkom powszechnych badań prenatalnych, co wiąże się 

ściśle ze zwiększeniem państwowego finansowania.  



     Prof. Alicja Chybicka uzupełniła ten postulat apelem o wpisanie kardiologii prenatalnej 

do programów rządowych. 
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