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Wyniki badań naukowych dotyczące jakości narodzin 
 i wpływu sposobu przychodzenia na świat na dalsze życie dziecka i matki 

 

Operacje cięcia cesarskiego stały się dobrodziejstwem ludzkości w sytuacjach, gdy poród 

drogami natury był całkowicie niemożliwy. Operacja ta wykonywana dla ratowania życia lub 

zdrowia dziecka oraz matki zmieniła oblicze współczesnego położnictwa. Dla 15-20% kobiet 

na świecie ta droga porodu jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia, pozostała 

część kobiet ma szansę na poród drogami natury. Dlaczego dla większości dzieci, u których 

nie ma wskazań do porodu drogą cięcia cesarskiego, poród drogami natury jest  

w perspektywie długoterminowej, optymalnym sposobem przychodzenia na świat? 

Odpowiedź na to pytanie przynoszą nam badania naukowe, ich wyniki przedstawia poniższe 

zestawienie: 

Poród drogami natury  

Zwiększona szansa u dziecka: Zmniejszona szansa na wystąpienie u 
dziecka: 

Prawidłową 
mikroflorę  

właściwe funkcjonowania 
układu odpornościowego  

Chorób alergicznych (astmy, alergicznego 
nieżytu nosa) 

właściwy rozwój mózgu i 
układu nerwowego 

Zespołu jelita drażliwego 

właściwy rozwój poznawczy  
i behawioralny 

Celiakii  

Udane karmienie piersią Nadwagi i otyłości  

Nawiązanie więzi z matką  Nieżytu żołądka i jelit 

Białaczki 

Cukrzycy typu I 

Zaburzeń neurorozwojowych 

Nowotworu jąder  

Zaburzeń integracji sensorycznej  

 

Poród drogami natury zwiększa u matki szanse na pozytywne doświadczenie porodowe, 

udane karmienie piersią oraz zmniejsza szanse obniżenia jakości życia, wystąpienie 

problemów psychosomatycznych, jednocześnie zwiększając ryzyko nietrzymania moczu.   



 

W porównaniu do cięcia cesarskiego, poród drogami natury wpływa pozytywnie na 

płodność, m.in. zmniejsza szansę na poronienie, nieprawidłowe usadowienie łożyska czy 

urodzenie martwego dziecka.  

Większość długoterminowych konsekwencji dla dziecka związanych z porodem drogą cięcia 

cesarskiego można łagodzić poprzez właściwą pielęgnację, wsparcie czy terapię.  

Właściwą kolonizację mikroflory bakteryjnej można wspomagać dzięki karmieniu piersią czy 

podaży pro i prebiotyków, unikaniu terapii antybiotykowych.  

Właściwą integrację sensoryczną można wspomagać za pomocą bliskości, unikaniu 

nadmiernych bodźców, uważności w pielęgnacji i noszeniu dziecka czy poprzez terapię 

fizjoterapeutyczną. Więź z dzieckiem można wzmacniać dzięki kangurowaniu, czyli 

przytulaniu nagiego dziecka, okrytego z zewnątrz do własnej klatki piersiowej.  

  

 


