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OPIEKA GINEKOLOGICZNA 
NAD PACJENTKĄ NIEPEŁNOLETNIĄ

Ginekologia dziecięca i dziewczęca, to prężnie rozwijająca się dziedzina medycy, 
która powstała na pograniczu ginekologii, pediatrii, chirurgii dziecięcej i endokrynologii. 
Dzięki wzrastającej świadomości matek oraz lekarzy różnych specjalności, młodociane 
pacjentki coraz częściej przesyłane są do ośrodków referencyjnych w całej Polsce, dzięki 
czemu skróceniu uległ czas diagnostyki oraz moment rozpoczęcia leczenia. 
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INTRODUCTIONGYNAECOLOGICALCARE 
OF ANUNDERAGEPATIENT

Paediatric and adolescent gynaecologyis a rapidlygrowingbranch of medicine, 
whichhasbeendeveloped on the basis of gynaecology, paediatrics, paediatricsurgery, and en-
docrinology. Due to the growingawareness of mothers and practitioners of variousmedicalspe-
cialties, youngpatientsarereferred to referencecentersallaround Poland moreoften; therefore, 
the lag timehasbeensignificantlydecreased and treatmentmay be administeredearlier.

Specjalistyczna opieka ginekologiczna. Pierwsza wizyta u 
ginekologa może być źródłem stresu i skrępowania u większości młodych 
kobiet. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Grupę Edukatorów 
Seksualnych «Ponton», aż 25% badanych kobiet w wieku rozrodczym 
traktuje taką wizytę jako «zło konieczne», u 12% budzi ona wstyd a 16% w 
ogóle jej unika [1]. Poprawa sposobu postrzegania wizyt ginekologicznych 
przez młode kobiety i dziewczęta jest tutaj kluczowa.Pacjentka powinna 
mieć świadomość, że w procesie kontroli stanu zdrowia płciowego, 
regularna opieka specjalistyczna oraz wykonywanie badań profilaktycznych 
to podstawa.Pierwsza wizyta ginekologiczna powinna być kojarzona z 
poczuciem komfortu i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku zniechęci 
ona pacjentkę do dalszych konsultacji oraz postępowania zgodnie z 
zaleceniami lekarza. Powinna ona odbyć sięw ciągu pierwszych dwóch lat 
od wystąpienia miesiączki, czyli ok. 12-15 roku życia. Świadomość 
młodych kobiet w tym zakresie jest coraz większa. Dziewczęta chętnie 
dzielą się swoimi doświadczeniami w gronie rówieśniczek, co powinno 
zostać pozytywnie wykorzystane przez lekarzy, jako możliwość zachęty do 
odbycia konsultacji ginekologicznej, która wcale nie musi być 
traumatyzująca, jeśli przeprowadza ją doświadczona kobieta ginekolog.

Wizyta lekarska. Wizyta w Poradni Ginekologii Dziecięcej jest dla 
każdej pacjentki wydarzeniem nieznanym i stresującym. Zadaniem lekarza 
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jest przeprowadzenie konsultacji w atmosferze przyjaznej, sprzyjającej 
nawiązaniu dobrej relacji z pacjentką, dzięki czemu zostanie ona przez nią
pozytywnie zapamiętana. Celem wizyty jest nie tylko wykonanie badania 
lekarskiego, ale również przeprowadzenie szczegółowej rozmowy z 
pacjentką i jej rodzicem lub opiekunem prawnym. Spotkanie to powinno 
obejmować również elementy edukacji seksualnej, która jest niezbędnym 
ogniwem w procesie profilaktyki zdrowia płciowego młodych kobiet i 
dziewcząt. Nawiązaniu właściwej relacji z pacjentką nieletnią sprzyja 
przyjazne otoczenie, spokój i cierpliwość. Każdy element wizyty lekarskiej 
powinien zostać przez lekarza dokładnie omówiony, tak aby nie zestresować 
pacjentki oraz wytłumaczyć jej celowość swojego działania. Wizyta 
adaptacyjna, w trakcie której przedstawiony zostanie sprzęt obecny w 
gabinecie lekarskim, może znacznie ułatwić współpracę w trakcie kolejnej 
konsultacji, kiedy to małoletnia będzie musiała pokonać swój strach przed 
badaniem ginekologicznym. U części pacjentek, po przeprowadzeniu 
skrupulatnego wywiadu lekarskiego, jesteśmy w stanie zrezygnować z 
badania ginekologicznego zestawionego, ograniczając je do badania 
zewnętrznego (na fotelu ginekologicznym lub na kozetce w tzw. pozycji «na 
żabę»). Dopełnieniem diagnostyki jest ultrasonografia przezbrzuszna, która 
w sposób bezbolesny pozwala na zobrazowanie anatomii narządu rodnego. 
U części dziewcząt konieczne jest wykonanie badania ultrasonograficznego 
drogą doodbytniczą lub dopochwową. W przypadku niepełnoletnich 
aktywnych seksualnie, raz do roku powinien zostać pobrany wymaz 
cytologiczny oraz zaproponowany udział w szczepieniach profilaktycznych 
przeciwko HPV. Pacjentkom takim należy poświęcić szczególną uwagę, 
gdyż narażone są one na zwiększone ryzyko zakażenia chorobami 
przenoszonymi drogą płciową oraz niezaplanowane ciąże. 

Schorzenia ginekologiczne. Do najczęstszych dolegliwości z jakimi 
pacjentki zgłaszają się do Poradni Ginekologii Dziewczęcej zaliczamy: 
stany zapalne sromu i pochwy, urazy krocza, obecność ciał obcych, 
zaburzenia rozwojowe, zaburzenia miesiączkowania. Stany zapalne sromu i 
pochwy są głównie związane z hipoestrogenizmem w okresie dziecięcym 
oraz brakiem flory bakteryjnej pochwy odpowiedzialnej za tworzenie 
lokalnej bariery ochronnej (Lactobacillusspp.). U starszych dziewcząt, 
ściśle korelują z rozpoczęciem współżycia płciowego, przebyciem 
antybiotykoterapii bez osłony probiotykiem, pływaniem na basenie czy 
noszeniem bielizny z tkanin syntetycznych. Najczęstsze urazy krocza 
wynikają z wypadków przy uprawianych sportach (np. jazda konna, jazda 
na rowerze). Spektrum ciał obcych znajdowanych w pochwie pacjentki 
ściśle wiąże się z jej wiekiem (np. klocki, koraliki, pęknięte prezerwatywy i 
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akcesoria erotyczne). Zaburzenia rozwojowe zdarzają się stosunkowo 
rzadko (np. wady wrodzone narządu rodnego, guzy jajników, dymorfizm 
płciowy). Zaburzenia miesiączkowania to największa i najbardziej 
skomplikowana diagnostycznie i terapeutycznie grupa schorzeń, które idą w 
parze z zaburzeniami metabolicznymi (np. niedoczynność tarczycy, 
cukrzyca, PCOS, zespół metaboliczny).

Podstawą codziennej pracy ginekologa dziecięcego, jest stała 
współpraca z lekarzami specjalistami innych dziedzin, dzięki czemu 
zapewniona jest interdyscyplinarna opieka nad pacjentką niepełnoletnią. 
Zaliczamy do nich: chirurgów dziecięcych i urologów, pediatrów, 
endokrynologów, lekarzy medycyny sądowej, psychologów. W przypadku 
ofiar przemocy na tle seksualnym, współpraca ta powinna przebiegać jak 
najsprawniej, aby zminimalizować traumatyzację pacjentki a równocześnie 
dopełnić wszelkich niezbędnych elementów diagnostyki i ewentualnego 
leczenia, które nakłada na nas Ustawodawca.

Regulacje prawne. Wizyta osoby małoletniej u lekarza ginekologa 
powinna odbywać się w obecności przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna faktycznego. Pacjentki przed ukończeniem 16 r.ż. nie mają prawa 
do samodzielnego leczenia (Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), 
a co za tym idzie, potrzebują one zgody rodzica lub opiekuna prawnego, 
który jest obecny w trakcie całej konsultacji/badania. U osób 
niepełnoletnich, które ukończyły 16 r.ż., wymagana jest zarówno zgoda 
osoby badanej jak i rodzica lub opiekuna prawnego (tzw. zgoda 
równoległa), który nie musi być fizycznie obecny w gabinecie lekarskim w 
trakcie konsultacji (wystarczy zgoda pisemna). W sytuacjach nagłych, 
wymagająca pilnej pomocylekarskiej, gdy nie ma możliwości porozumienia 
się z przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym pacjentki 
niepełnoletniej, lekarz ma prawo przeprowadzić badanie lub udzielić innego 
świadczenia zdrowotnego o niepodwyższonym ryzyku. W takiej sytuacji 
lekarz powinien skonsultować się z innym lekarzem danej specjalności oraz 
odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Wnioski. W codziennej praktyce ginekologa-położnika, coraz 
większą grupę pacjentek stanowią dziewczynki i dojrzewające dziewczęta, 
wymagające specjalistycznej opieki lekarskiej w zakresie chorób narządów 
płciowych.Obawy dziewcząt przed krytyką i niezrozumieniem ze strony 
rodziców, często skutkują rezygnacją z odbycia konsultacji ginekologicznej 
oraz odwlekaniem jej do momentu uzyskania pełnoletności. Element opieki 
medycznej nad pacjentką niepełnoletnią, powinna stanowić edukacja 
seksualna, która poprzez propagowanie zachowań prozdrowotnych, 
zwiększy świadomość młodych kobiet dotyczącą ich zdrowia płciowego.
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WSPÓŁPRACA LEKARZA ONKOLOGA Z DZIECKIEM, 
RODZICAMI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZDROWIA. 

INFORMOWANIE O ROZPOZNANIU
W onkohematologii dziecięcej, kiedy choroba dotyczy dziecka, sytuacja jest 

szczególnie trudna i wymaga dużych kompetencji komunikacyjnych lekarza.Współpraca 
medyczna w tej dziedzinie jest długim procesem, składającym się z wielu etapów i 
równoległych działań, dotyczących triady poszczególnych zaangażowanych w ten proces 
osób: dziecka, rodziców i lekarza.Trójstronność komunikacji w pediatrii narzuca 
specyficzne dla tej specjalności zasady postępowania.
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COOPERATION BETWEEN PHYSICIANS AND CHILD PATIENTS 
AND THEIR PARENTS IN HEALT RELATED MATTERS. 

INFORMING ON A DIAGNOSIS
In the case of pediatriconcohemathology, giving information on the diagnosis is partic-

ularly difficult and requires a high level of communication skills from the physician. Coopera-
tion of the triad of the involved persons: the child, their parents and the physician is a long, 
multi-phase process, entailing a wide range of parallel activities. The tripartite character of 
communication in pediatrics imposes regulations and procedures specific for this discipline.

Wprowadzenie. Początkiem współdziałania lekarza, rodziców i 
dziecka jest poinformowanie o rozpoznaniu. Ta właśnie rozmowa stanowi 
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