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„Przy nadziei”– w oczekiwaniu na dziecko
Prof. zw. dr hab. n. med. Longin Marianowski

Ciąża kojarzy się z radosnym, pełnym nadziei
oczekiwaniem, którego ukoronowaniem jest poród
zdrowego dziecka.
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Ale bywa też okresem niepokoju czy wręcz

czego wynika, że rzetelne informowanie przy-

strachu, jakże często bezzasadnego! Dzisiaj

szłych rodziców i wyjaśnianie im wątpliwości

kobiety mogą oczekiwać na poród bez oba-

powoduje, iż w pełni akceptują oni te działa-

wy o życie swoje i dziecka. W Polsce owo-

nia. Toteż cel, który postawiłem sobie, przy-

cuje realizowany z ogromnym zaangażowa-

stępując do pisania niniejszego poradnika, to

niem Program Poprawy Opieki Perinatalnej:

uświadomienie zasadności takiego postępo-

od kilku lat systematycznie maleją wskaźniki

wania, wyjaśnienie jego potrzeby i korzyści

umieralności i zachorowalności okołoporodo-

– tak abyście Państwo mogli poczuć się bez-

wej. Zainicjowana przez media ogólnopolska

pieczniej i z nadzieją oczekiwać na przyjście

akcja „Rodzić po ludzku” – na rzecz godnego,

na świat Waszego dziecka. Tym bardziej, że

czynnego uczestnictwa w porodzie własnego

niektóre z naszych badań mogą być źródłem

dziecka – uświadomiła, jak bardzo potrzebne

niepowtarzalnych pozytywnych odczuć. Mimo

są inne niż dotychczas warunki i styl opieki

wielu lat pracy niezmiennie czuję wzruszenie,

w oddziałach położniczych. Jej efektem jest

gdy słyszę tętno płodu albo wyczuję w trak-

powstanie wielu szkół rodzenia oraz wpro-

cie badania jego ruchy. A co dopiero gdy doś-

wadzenie porodów rodzinnych w warunkach

wiadczenie to jest udziałem rodziców dziecka!

szpitalnych, otwarcie oddziałów położniczych

Ciąża to nie tylko czas dla dziecka, aby roz-

dla rodzin, przebywanie noworodków z mat-

winęło się i dojrzało do życia pozałonowego.

kami od momentu narodzin, spopularyzowa-

To dla Was okres wejścia w role rodziców:

nie karmienia naturalnego.

pojawiają się nowe obowiązki i wyzwa-

Wielu rodziców pragnie, aby narodziny ich

nia. Nie oszukujmy się – narodziny dziecka

dziecka miały indywidualny, niepowtarzalny

i powiększenie się rodziny to zawsze rewolu-

charakter. Dlatego trudno im zaakceptować

cja w naszym życiu osobistym i zawodowym.

szereg czynności medycznych związanych

Oddaję do Państwa rąk niniejszy poradnik sam,

z opieką lekarską w okresie ciąży i porodu.

mimo niemłodego już wieku, pozostając „przy

Nie musi się to wcale kłócić ze stwarzaniem

nadziei”, że przyczyni się on do pełniejszego

przyjaznej atmosfery wokół ciężarnej i porodu.

i aktywnego przeżywania tego wielkiego cudu,

Z mojego długiego doświadczenia położni-

jakim są narodziny każdego nowego życia.

Cud życia
Testy ciążowe
Dostępne w aptekach bez recepty testy ciążowe reagują na zawarty w moczu hormon
produkowany przez rozwijające się jajo płodowe (na tzw. gonadotropinę kosmówkową). Wykrywają ciążę trzytygodniową, czyli
można ich użyć już w pierwszym tygodniu
po zatrzymaniu miesiączki. Badanie powinno się wy ko ny wać na po ran nej prób ce
moczu. Warto pamiętać, że niekiedy próba ciążowa może być dodatnia mimo braku ciąży (w pewnych schorzeniach endokrynologicznych, przy wchodzeniu w okres
przekwitania). Istnieją czulsze metody oznapę che rzy ka ciążo we go w ja mie ma ci cy

cza nia spe cy ficz ne go dla ciąży hor mo nu

w badaniu ultrasonograficznym.

we krwi (beta-HCG), jednak wykonywane

Objawy ciąży:

są w szczególnych sytuacjach na zlecenie

• Domyślne objawy ciąży – zmiany samopoczucia:

Będę mamą!

– nudności, poranne wymioty, zmiany łak-

Początek ciąży to okres burzliwych przemian

nienia, „zachcianki”, częste oddawanie

hormonalnych w Twoim organizmie, związa-

moczu, zaparcia, zmiana nawyków, np.

nych z wytwarzaniem, początkowo przez jaj-

niechęć do palenia u kobiet dotychczas

niki, a następnie przez łożysko, dużych ilości

palących.

hormonów potrzebnych do prawidłowego

• Prawdopodobne objawy ciąży – zmiany
w narządach:

rozwoju i utrzymania ciąży. Ten wzrost poziomu hormonów (progesteron i estrogeny)

– zatrzymanie miesiączki, powiększenie

wywołuje szereg zmian w czynności poszcze-

i rozpulchnienie macicy oraz zasinienie

gólnych układów i narządów, co pozwala Two-

pochwy (badanie ginekologiczne), powięk-

jemu organizmowi przystosować się do nowej

szenie i napięcie sutków, rozstępy ciążo-

sytuacji, jaką jest ciąża, i stwarza dla rozwi-

we, przebarwienia niektórych okolic skóry.

jającego się dziecka optymalne warunki. To

• Pewne objawy ciąży:

przestrojenie hormonalne organizmu wpływa

– wczesna ciąża – badanie ultrasonogra-

także na zmianę Twojego samopoczucia. Być

ficzne;
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lekarza.

może czujesz się niepewnie i szukasz oparcia

– zaawansowana ciąża – wysłuchanie tęt-

w swoim otoczeniu. Bardzo ważne jest to, jak

na dziecka, wyczuwanie ruchów i części

najbliżsi przyjmą i potraktują Twój odmien-

dziecka przez powłoki brzuszne.

ny stan.

Warto pamiętać, że już od momentu, kiedy kobieta dowiaduje się, iż jest
w ciąży, zaczyna rozwijać się instynkt
macierzyński, a ona sama czuje się
matką.
Cechą charakterystyczną dla okresu ciąży jest

w nich odpowiedzi na pytania: Czy jest akceptowana w nowej roli? Jak najbliżsi odbierają
jej odmienny stan? Czy tak jak ona są szczęśliwi i dumni? Niepokój może budzić sytuacja
rodzinna i zawodowa, perspektywa nowych
obowiązków i związanych z tym wyrzeczeń.
W przypadku, gdy jest to pierwsza ciąża, poja-

podatność na zmiany nastroju. Samopoczucie

wia się lęk przed nieznanym. Do tego docho-

w tym czasie może podlegać częstym zmia-

dzi niepokój o prawidłowy rozwój ciąży.

nom i wahać się między biegunami przygnębienia i euforii. W jednej chwili czujesz się
smutna, przybita i zrezygnowana, aby zaraz

W

stać się wulkanem energii, gotowa podjąć naj-

potrzebą emocjonalną jest dla kobie-

trudniejsze wyzwania. Gwałtowny charakter

ty pełna i bezwarunkowa akceptacja

tych zmian powoduje, że w tym okresie jesteś

otoczenia. Niezaspokojenie tego pra-

szczególnie wrażliwa na sygnały dochodzące

gnienia jest odczuwane boleśnie, wy-

z otoczenia i możesz reagować na nie prze-

wołuje negatywne uczucia, a w skraj-

sadnie. Oczywiście odczucia i reakcje są indywidualne dla każdej ciężarnej, jednak daje się
zaobserwować pewne prawidłowości.
I tak: w pierwszej połowie ciąży dominuje
uczucie niepewności, a często także niepokoju i przygnębienia. W tym okresie kobieta staje się szczególnie wrażliwa na reakcje najbliższych. Przywiązuje do nich dużą wagę i szuka

początkach

ciąży

najważniejszą

nych przypadkach nawet depresje.
Zrozumienie powoduje, że kobiety
lepiej znoszą ciążę i łatwiej przyjmują
wynikające z tego niedogodności oraz
wyrzeczenia. Rzadziej wtedy pojawiają się niektóre dolegliwości lub mają
mniejsze nasilenie.
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Cud życia
nia, urządzania pokoju lub kącika dla dziecka.
Można powiedzieć, że w tym okresie przyszła
matka wije gniazdko dla potomstwa. Oczywiście i teraz mogą pojawiać się chwile niepewności, pogorszenia samopoczucia, ale zdarza
się to rzadziej.
Pod koniec ciąży poruszanie staje się trudniejsze, spada aktywność. Będziesz częściej i chętniej wypoczywała. Jest to czas na przygotowa-

ĘòƤÞ

ŰƘĀơĘąĹŜłŰƘĐłĀĸĘŹ
Sprawdź, jak rozwija się Twoje dziecko
w kolejnych tygodniach ciąży na

familyservice.pl

nie się do porodu.
Po porodzie następuje dramatyczna zmiana
w środowisku hormonalnym kobiety. Wraz
z oddzieleniem się i urodzeniem łożyska
ustaje też jego endokrynna czynność, a jajniki
nie podejmują jeszcze swej normalnej pracy.
Powstaje na pewien czas tzw. cisza hormonalna. Dla kobiety to trudny okres. Płaczliwość,
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Wraz ze stabilizacją czynności hormonalnej

skłonność do depresji, poczucie bezradno-

(dominująca rola łożyska) poprawia się Twój

ści nie omijają nawet odpornych psychicznie

nastrój i zyskujesz więcej pewności siebie.

kobiet. Tym bardziej, że dołącza do tego zmę-

W tym okresie następują też tak przełomo-

czenie, niewyspanie i stres związany z prze-

we i uspokajające dla Ciebie wydarzenia, jak

bytym porodem. Ponadto dokuczają szwy po

początek odczuwania ruchów dziecka oraz

szyciu ran porodowych.

możliwość wysłuchania uderzeń jego ser-

Nie do przecenienia w tym okresie jest obe-

duszka. Zmienia się Twoja sylwetka, a cią-

cność, wsparcie i pomoc najbliższych, a ich

ża zaczyna być widoczna. Ustępują objawy

brak może pozostawić uczucie żalu na dłu-

charakterystyczne dla wczesnego okresu cią-

gie lata. Stopniowo powracają jednak energia

ży. Wszystko to powoduje, że pewniej stajesz

i siły. Widok rozwijającego się dziecka najlepiej

na nogi, poprawia się Twoje samopoczucie,

wzmacnia poczucie własnej wartości i rodzi

odczuwasz napływ energii, zaczynasz się czuć

uczucie bycia kimś ważnym i potrzebnym.

matką.

To, jak czujesz się w czasie ciąży, jest w pewnej

W drugiej połowie ciąży kobiety stają się bar-

mierze „grą hormonalną”, ale również zależy

dzo zdecydowane. Jeżeli wcześniej przyszła

od atmosfery, w jakiej przebywacie Ty i Two-

mama nie wiedziała np., czy zasłony mają być

je rozwijające się dziecko. Najważniejszą rolę

żółte czy zielone, albo gdzie postawić łóżecz-

mają tu do odegrania Twoi najbliżsi. Warto,

ko dziecka, teraz najczęściej nie ma proble-

aby może i oni przeczytali poradnik, może

mu z podjęciem szybkiej decyzji. Dla wielu

pozwoli im to lepiej zrozumieć Twój „stan

kobiet to czas remontów, przemeblowywa-

odmienny”, Twoje potrzeby i oczekiwania.

Jednak wiele zależy od Ciebie. Sama zatro-

to najważniejszy dla przyszłego rozwoju czło-

szczyć się możesz o swoje zdrowie emocjo-

wieka okres. Właśnie w tym czasie zaczynają

nalne. A zatem:

się wykształcać struktury wszystkich tkanek

• Dbaj o swój wygląd, nie rezygnuj z fryzje-

i narządów. Rozwija się pępowina i kosmów-

ra, makijażu, ładnego stroju. To zawsze

ka, z której powstanie łożysko.

poprawia samopoczucie, a dla otocze-

II trymestr to okres od 14. do 27. tygo-

nia jest sygnałem, że akceptujesz swój

dnia. W tym czasie rozwijają się wcześniej

odmienny stan i cieszysz się nim.

wykształcone narządy dziecka.

• Czytaj i rozmawiaj na temat ciąży i porodu. Najwięcej niepokoju bierze się z niewiedzy i błędnych wyobrażeń.
• Weź pod uwagę, że zajęcia w szkole
rodzenia to okazja do cotygodniowego
rozwiania pojawiających się wątpliwości,
poznania kobiet w podobnej sytuacji, nauczenia się wielu praktycznych rzeczy związanych z porodem i opieką nad dzieckiem.

Pamiętaj, że niehigieniczny tryb życia,
palenie papierosów, picie alkoholu
i stosowanie innych używek, a nawet
zażywanie niektórych leków – mogą
zaburzyć prawidłowy rozwój Twojego
dziecka.

• Nie rezygnuj z aktywności, nie daj się we

W III trymestrze zaczynają odgrywać rolę róż-

wszystkim wyręczać, choć chętnie przyjmuj

nice osobnicze. O ile w I i II trymestrze ciąży

pomoc, gdyż na pewno jest Ci potrzebna.

przyrost masy i długości dziecka jest mniej wię-

• Pamiętaj, że Twój partner i najbliżsi tak-

cej jednakowy u większości ciężarnych, teraz

że przeżywają czas oczekiwania, często

jest on największy i zależy od takich czynników

niepokoją się jeszcze bardziej od Ciebie,

jak: predyspozycje genetyczne, odżywianie,

szczególnie gdy Twoje samopoczucie jest

stosowanie używek, warunki środowiskowe.

nie najlepsze. Opowiadaj im o tym, jak
czujesz ruchy dziecka, że słyszałaś bicie

1 Miesiąc

jego serca podczas wizyty u lekarza. Twój

Dziecko

partner może zobaczyć razem z Tobą

W pierwszym tygodniu odbywa się wędrów-

dziecko na ekranie podczas badania USG,

ka zapłodnionej komórki zawierającej pełną

tak abyście razem dzielili nie tylko troski,

informację genetyczną w jajowodzie i jej kolej-

ale i radości oczekiwania.

ne podziały.

Kalendarz ciąży

W drugim tygodniu zarodek jest już zagnieżdżony w macicy, w jej błonie śluzowej. Powsta-

Ciąża trwa zwykle 40 tygodni i dzieli się na

je owodnia tworząca zamknięty pęcherz z pły-

trzy mniej więcej równe okresy nazywane try-

nem owodniowym, w którym dziecko ma

mestrami.

zapewniony komfort i prawidłowy rozwój.

I trymestr obejmuje pierwsze tygodnie cią-

W trzecim tygodniu zarodek ma 2,5 mm

ży od zapłodnienia do 13.–14. tygodnia. Jest

długości. Powstaje zawiązek serca, zaczyna
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Cud życia
się tworzyć układ krwionośny i układ nerwo-

wytwarzać komórki krwi; pracują nerki. Serce

wy. Od 21. dnia bije serce, które nadaje rytm

– już ukształtowane – pompuje krew, bijąc ok.

młodziutkiemu życiu. W czwartym tygodniu

144 razy w ciągu minuty. Wykształcają się dło-

zarodek mierzy 6 mm i ma już nerki, wątrobę

nie i palce z liniami papilarnymi; rozwijają się

i przewód pokarmowy. Tworzy się pępowina,

także stopy (ich rozwój jest opóźniony o kilka

przez którą dziecko otrzymuje od matki tlen

dni w stosunku do dłoni). Powstają mięśnie;

i składniki odżywcze i przez którą usuwane są

grubieją i wydłużają się chrząstki, zaczynają

produkty przemiany materii. Powstają zawiąz-

się tworzyć kręgosłup i zaczątki żeber. Szybko

ki kończyn.

rozwija się głowa, która w tym czasie stanowi
1/2 długości zarodka. Tworzy się mózg i zaczy-

Mama

na powstawać kora mózgowa. Wykształca

Na początku ciąży może wystąpić zmiana

się twarz, zawiązki oczu i uszu, podniebienie,

samopoczucia, która najczęściej objawia się

żuchwa i szczęka z zawiązkami zębów mlecz-

zmęczeniem, sennością, ale również drażliwo-

nych. Zarodek rośnie ok. 1 mm dziennie. Pod

ścią i pobudliwością psychiczną. Bardzo czę-

koniec drugiego miesiąca mierzy już 3,5 cm

sto występuje brak łaknienia (ok. 80% kobiet

i waży 10 g.

odczuwa niechęć do pewnych potraw) lub
nadmierny apetyt na niektóre potrawy (tzw.

Mama

zachcianki) oraz towarzyszące temu zaparcia.

W tym okresie ciąży możesz odczuwać dolegli-

Mogą przeszkadzać Ci różne zapachy. Mogą

wości podobne do tych z pierwszego miesią-

też wystąpić objawy, wynikające z pobudzenia

ca (nudności, wymioty, zgaga, zaparcia, sen-

autonomicznego układu nerwowego: nudno-

ność, zmęczenie, częste oddawanie moczu).

ści, wymioty, ślinotok, zgaga. Często pojawiają

Mogą pojawić się również problemy z cerą

się one w godzinach rannych, ale mogą rów-

(takie jak w przypadku trądzikowej cery nasto-

nież utrzymywać się przez cały dzień. Poran-

latek). Twoje piersi mogą być nadal obrzmia-

ne nudności i wymioty mogą towarzyszyć Ci

łe i ciężkie; dodatkowo pojawiają się niebie-

całą ciążę, jednak zwykle mijają po 12.-14.

skie podskórne linie na piersiach i brzuchu.

tygodniu ciąży. Przekrwienie całego układu

Jest to siatka żylna, która obrazuje zwiększony

moczowego, a także stopniowe powiększanie

transport krwi w ciąży (szczególnie widoczne

się macicy i jej ucisk na pęcherz moczowy

u kobiet bardzo szczupłych, o delikatnej budo-

powodują częste oddawanie moczu. Twoje

wie). Ponadto możesz odczuwać drażliwość,

piersi mogą być teraz obrzmiałe, pełne, cięż-

płaczliwość i zmiany nastroju.

kie o zwiększonym napięciu.

2 Miesiąc
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3 Miesiąc
Dziecko

Dziecko

Maleństwo przypomina już bardziej postać

Zarodek ma już wszystkie narządy wewnę-

ludzką. Ciało staje się coraz prostsze, wydłu-

trzne. Pojawiają się płuca; wątroba zaczyna

żają się kończyny, zwłaszcza ręce. Głowa stop-

mentacji na skórze brzucha (charakterystyczna

sza się w płynie owodniowym. Wykształca-

brązowa linia przebiegająca od spojenia łono-

ją się komórki odpowiedzialne za świadome

wego w górę brzucha) i twarzy. Możesz mie-

myślenie, a dziecko staje się bardziej wrażliwe

wać również kurcze nóg, niewielkie obrzęki

na dźwięki i ruch.

kostek, krwawienie z dziąseł, a także z nosa.

Kończyny dziecka wydłużają się, struktury

Mogą pojawić się kłopoty z pamięcią i kon-

kostne gromadzą większe ilości składników

centracją.

mineralnych, w badaniu ultrasonograficznym
można zmierzyć długość kończyn, a także

Uwaga: zapisz datę wystąpienia pierwszych ruchów dziecka i podaj ją swojemu lekarzowi – pomoże to ustalić przybliżony termin porodu.

wykluczyć nieprawidłowości kręgosłupa i czaszki dziecka. Możliwe jest rozpoznanie większości poważnych wad. Od 20. tygodnia można także podczas badania USG zaobserwować
ruchy oddechowe, które świadczą o dobrostanie dziecka. Dziecko szybko rośnie, osiągając

6 Miesiąc

pod koniec 6. miesiąca ok. 30 cm długości
i masę 600–700 g.

Dziecko
Dziecko porusza się bardzo intensywnie. Od

Mama

około 22.-24. tygodnia ciąży otwierają się

W tym czasie coraz intensywniej odczu-

jego oczy. Maluch potrafi mrugać oczami

wasz ruchy dziecka. Niekiedy może ono

i wodzić wzrokiem; dużo swobodniej poru-

rozpychać się i kopać nawet cały dzień.

13

Cud życia
jest zmysł smaku – dziecko może odróżnić
smak słodki czy kwaśny. Dziecko może też
odczuwać ból, reagować na światło i dźwięk.
Może mieć czkawkę (odczuwaną przez Ciebie), spowodowaną ssaniem kciuka i połykaniem wód. Intensywnie rozpycha się łokciami
i kolanami. Mierzy już ok. 40 cm i waży ponad
kilogram. Ma ono znaczne szanse, aby przeżyć, jeśli się teraz urodzi.
Mama
Do wszystkich objawów, które zauważyłaś
ostatnio (świąd skóry, kurcze nóg, obrzęki
stóp, dłoni, czasami twarzy) mogą dołączyć
trudności w zasypianiu i spłycenie oddechu.
Utrudniony oddech jest spowodowany uciskiem powiększającej się macicy na przeponę. Mogą pojawić się sporadyczne, zazwyczaj bezbolesne, skurcze macicy. Są to tak
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Z dolegliwości typowych dla tego okresu

zwane skurcze Braxtona–Hicksa. W związku

ciąży może wystąpić świąd skóry brzucha,

z przyrostem masy ciała i powiększającym się

która cały czas rozciąga się i staje się coraz

brzuchem możesz skarżyć się na większe zmę-

bardziej napięta.Pojawić się mogą również

czenie i nasilone bóle pleców. Możesz zauwa-

bóle pleców, szczególnie jeśli utrzymujesz nie-

żyć wyciekanie z piersi białawego płynu, czyli

właściwą postawę ciała. Mogą dokuczać Ci

siary. Mogą dokuczać Ci też zaparcia, które

kurcze łydek (najczęściej w nocy) oraz mrowie-

mogą doprowadzić do powstania hemoro-

nie w rękach i nogach. Powiększają się piersi.

idów. Nadal możesz być roztargniona; dodat-

Rzadziej odczuwasz zmienności nastroju, ale

kowo zwiększają się obawy dotyczące zdro-

wciąż możesz być roztargniona i mieć proble-

wia dziecka, porodu i Ciebie samej w nowej

my z koncentracją.

roli matki.

7 Miesiąc

8 Miesiąc

Dziecko

Dziecko

Zaczyna pojawiać się podskórna tkanka tłusz-

Maleństwo nadal rośnie, porusza się jeszcze

czowa, kostnieje szkielet. Mózg znacznie się

dość intensywnie. Podskórna tkanka tłusz-

powiększa i ma już zwoje i bruzdy, przekazy-

czowa już się rozwinęła. Rozwija się dalej

wanie impulsów nerwowych jest coraz szyb-

zmysł wzroku. Oczy dziecka rejestrują przez

sze. Rozwijają się zmysły, bardzo rozwinięty

powłoki brzuszne zmiany oświetlenia. Dziec-

ko zapamiętuje głos mamy i rytm bicia jej

przybiera na wadze i zwiększa swoją długość.

serca. Mózg nadal intensywnie się rozwija.

Meszek, który obecny był na całym jego ciele,

Większość układów jest już dobrze rozwinię-

praktycznie znika. W zgięciach łokci i kolan,

ta, ale płuca mogą być jeszcze niedojrzałe.

pod pachami i w pachwinach pozostają jesz-

Dziecko ma dużą szansę, aby przeżyć, jeśli

cze resztki mazi pło–dowej. W jelitach gro-

się teraz urodzi. Co tydzień dziecku przy-

madzi się smółka, która będzie wydalona po

bywa 200 g i pod koniec 8. miesiąca ciąży

porodzie jako pierwszy stolec. W terminie

waży już ok. 2500 g, a jego długość wyno-

porodu dziecko mierzy ok. 55 cm i waży ok.

si 45-46 cm.

3500 g.
Po 37. ty go dniu cią ży więk szość dzie-

Mama

ci ma wy star cza ją co doj rzałe na rzą-

Nasilają się kłopoty z oddychaniem (ustę-

dy i układy wewnętrzne, co umożliwia

pują nieco, gdy dziecko przesunie się niżej).

sa mo dziel ne ży cie po za orga ni zmem

Zwiększa się liczba skurczów Braxtona–Hicksa.

matki. Dlatego też ciążę po 37. tygodniu

Utrzymuje się świąd skóry brzucha, bóle ple-

określa się jako donoszoną. Pod koniec

ców, kurcze łydek; nasilają się zaparcia i bia-

trzeciego trymestru dziecko przesuwa się

ławe upławy pochwowe. Z piersi może wycie-

do miednicy, przygotowując się do poro-

kać siara. Może pojawić się zniecierpliwienie

du. Zmienia się charakter odczuwanych

i pragnienie, by ciąża dobiegła końca. Wzra-

ruchów, szczególnie w ostatnich tygo-

sta roztargnienie.

dniach ciąży.

Pamiętaj, że wszy st kie te dole gliwości to stan przejściowy, a z każdym dniem ciąży wzrasta szansa na
urodzenie zdrowego dziecka.

Mama
W tym miesiącu ciąży zmienia się aktywność
płodu – dziecko ma mało miejsca w macicy, więc jego ruchy odczuwasz bardziej jako
wiercenie się niż kopanie. Nadal utrzymują się

Duży brzuch sprawia, że możesz czuć się nieco

obrzęki kończyn dolnych, żylaki, świąd skóry

niezręczna i mieć trudności z szybkim i spraw-

na brzuchu.

nym poruszaniem się. Organy wewnętrzne są

Łatwiej Ci oddychać, gdyż macica się obni-

coraz bardziej ściśnięte, a serce musi teraz

ża. Możesz jednak cierpieć na bezsen-

szybciej pracować. Dlatego staraj się dużo

ność. Częstsze i silniejsze są skurcze maci-

i często odpoczywać. Znajdź czas na drzem-

cy. W nocy lub nad ranem mogą dokuczać

kę lub po prostu leniuchowanie.

Ci skurcze mięśni nóg. W tym czasie może

9 Miesiąc

wystąpić u Ciebie zmęczenie lub też nadmiar
energii. U wielu kobiet przed samym poro-

Dziecko

dem występuje nieprzeparta chęć robienia

Około 36.-37. tygodnia ciąży w pełni rozwi-

porządków i przygotowania domu na przyj-

jają się płuca dziecka. Dziecko nadal rośnie,

ście dziecka (tzw. instynkt gniazda).
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Kartę prowadzenia ciąży oraz kartę
identyfikacyjną grypy krwi powinno się
nosić zawsze ze sobą.
Lekarz zbada Cię internistycznie (zważy, zmierzy ciśnienie) oraz przeprowadzi badanie ginekologiczne. Zleci także wykonanie wstępnych
badań, takich jak: ustalenie grupy krwi i czynnika Rh, badanie serologiczne w kierunku kiły
(tzw. WR), morfologię, badanie ogólne moczu,
stężenia glukozy w surowicy krwi na czczo,
cytologię i badanie czystości pochwy.
Czasami wskazane jest wykonanie dodatkowych badań: w przypadku grupy krwi z czynnikiem Rh-ujemnym* – na obecność przeciwciał,
innych przeciwciał (w kierunku toksoplazmozy, różyczki), USG.
Jak przygotować się do badań?
• Przed pobraniem krwi do badania morfogo odmiennego stanu, pragną potwierdzić
to przypuszczenie i znaleźć fachową opiekę.

logii i poziomu glukozy we krwi pozostań
na czczo przez 6 godzin.

W czasie pierwszej wizyty lekarz prowadzący

• Przez 3 dni przed planowanym pobraniem

zapyta Cię o stan zdrowia Twój i Twojej rodzi-

wymazu na cytologię i czystość pochwy

ny, o przebyte ciąże, warunki, w jakich żyjesz

nie zakładaj globulek do pochwy.

i pracujesz, aby wykluczyć zagrożenia zwią-

• Przygotowując mocz do badania, powin-

zane z obciążeniami rodzinnymi i zdrowotny-

naś wiedzieć, że: do badania oddaje się

mi. Udzieli Ci porady dotyczącej właściwego

mocz poranny po uprzednim dokład-

odżywiania się i prowadzenia racjonalnego

nym podmyciu się, pierwszy strumień

trybu życia. Założy kartę prowadzenia ciąży,

moczu oddaje się do ubikacji, następnie

w której będą dokonywane zapisy badań kon-

pod strumień podstawia się wcześniej

trolnych, stosowanych leków, konsultacji leka-

umytą i wygotowaną buteleczkę, wystar-

rzy innych specjalności.

czy około 80–100 ml moczu. W przypad-

* Ok. 85% populacji w Polsce to osobnicy Rh dodatni (Rh+) – mający w krwinkach czerwonych tzw. czynnik Rh (wykryty u małpy Macacus rhesus – stąd jego nazwa); pozostali – pozbawieni go – to Rh ujemni (Rh–). Jeśli matka jest Rh–, a ojciec Rh+, to
dziecko może (nie musi) dziedziczyć po ojcu czynnik Rh. Gdy krew płodu Rh+ dostanie się do krwioobiegu matki (podczas
porodu, poronienia), w krwi matki zaczną się tworzyć przeciwciała skierowane przeciw obcemu jej czynnikowi Rh. W następnej
ciąży mogą się one uaktywnić, przechodząc przez łożysko i niszcząc krwinki czerwone płodu. Jest to tzw. konflikt serologiczny.
Można temu zapobiec, podając matkom zagrożonym konfliktem w ciągu 72 godzin po każdym porodzie (i poronieniu) immunoglobulinę anty-D (anty-Rh). Jeśli dziecko matki Rh– jest także Rh–, konflikt serologiczny nie występuje, nie ma wtedy potrzeby podawania po porodzie immunoglobuliny anty–D. Obecnie dzięki ogromnym postępom w leczeniu choroby hemolitycznej
płodu (pojawiającej się w następstwie konfliktu w zakresie czynnika Rh) kobiety z przeciwciałami anty–Rh, które do niedawna
doświadczały (często wielu) zgonów płodu, obecnie mogą się cieszyć macierzyństwem. Jest to jedno z najbardziej spektakularnych osiągnięć współczesnej perinatologii, wymaga jednak wczesnego wykrycia tej patologii i wysokospecjalistycznego leczenia
już wewnątrzłonowego płodu (transfuzja krwi wewnątrzmaciczna pod kontrolą USG).
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Twoje zdrowie w ciąży
ku występowania upławów przed odda-

nych. Badanie to polega na ocenie stężenia

niem moczu należy zabezpieczyć wejście

glukozy we krwi w 60 minut po doustnym

do pochwy wacikiem. Jeżeli lekarz zaleci

wypiciu 50 g glukozy. Glukozę kupuje się

Ci wykonanie posiewu moczu, postępuj

w aptece w postaci proszku, który należy roz-

tak samo, jednak naczynie na mocz po-

puścić w szklance wody i wypić w przeciągu

winno być sterylne. Można je otrzymać

5 minut. Można wcisnąć nieco soku z cytry-

w laboratorium analitycznym lub zakupić

ny dla poprawienia smaku. Nie ma potrzeby

bez recepty w aptece.

pozostawania na czczo przed wypiciem glu-

Do 32. tygodnia ciąży wizyty u ginekologa

kozy. Badanie można przeprowadzić o każ-

powinny odbywać się raz w miesiącu. Każdo-

dej porze dnia. Po 32. tygodniu ciąży lekarz

razowo wykonuje się badanie ogólne moczu

będzie umawiał się z Tobą na wizyty co 2 tygo-

i morfologii krwi, pomiar masy ciała i ciśnienia

dnie, a tuż przed terminem porodu – nawet co

tętniczego krwi oraz badanie ginekologiczne

tydzień. W ostatnich trzech miesiącach ciąży

pozwalające ocenić rozwój ciąży.

powinnaś powtórzyć badanie WR i wykonać

Zaleca się trzykrotne wykonanie badania

badanie na obecność antygenu HBs. To ostat-

ultrasonograficznego:

nie jest bardzo ważne, gdyż od jego wyniku

• W I trymestrze – aby oszacować za-

zależy właściwe postępowanie po porodzie,

awansowanie ciąży, rozpoznać ciążę mno-

zabezpieczające dziecko przed zakażeniem

gą, potwierdzić prawidłowy rozwój.

wirusem żółtaczki zakaźnej.

• Między 18. a 22. tyg. ciąży – dla oceny pra-

W czasie ciąży wzrasta ryzyko próchnicy.

widłowości rozwoju dziecka. Jest to najważ-

Powinnaś teraz szczególnie dbać o swoje uzę-

niejsze badanie USG, gdyż w tym okresie

bienie. Wskazane są częste wizyty u dentysty

możliwe jest z dużym prawdopodobień-

i w przypadku wykrycia próchnicy – leczenie.

stwem rozpoznanie zaburzeń rozwojowych

Może ono odbywać się w znieczuleniu miej-

i wczesne podjęcie koniecznego leczenia.

scowym.

• Między 28. a 32. tyg. ciąży – aby ocenić
wzrost płodu, łożysko, płyn owodniowy,
położenie płodu.
W przypadkach ciąż o podwyższonym ryzyku
położniczym lub przy istniejących dodatkowych wskazaniach badania ultrasonograficz-
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Zalecane kontrole u ginekologa:
do 32. tygodnia

co 4 tygodnie,

od 32.–36. tygodnia

co 2 tygodnie,

po 36. tygodniu

co tydzień.

ne wykonuje się częściej.

Zgłaszając się do po ro du, po win naś mieć

U kobiet z grupą krwi o czynniku Rh-ujemnym

przy so bie ory gi nał wy ni ku gru py krwi,

wykonuje się trzykrotne badanie krwi na obec-

ostatnie badanie WR, wynik badania anty-

ność przeciwciał.

ge nu HBs, kartę pro wa dze nia cią ży.

Ponadto między 24. a 28. tygodniem ciąży

Za wsze skon tak tuj się z le ka rzem

lekarz zleci wykonanie testu obciążenia glu-

w na stę pują cych sy tu acjach: pla mie-

kozą, wykrywającego tzw. cukrzycę ciężar-

nia i krwa wie nia z dróg rod nych;

Planujesz dziecko? JesteĂ w ciÈĝy?

tu skanuj

SkÈd i jak pobraÊ aplikacjÚ*:
• skanujÈc znajdujÈcy siÚ obok QR code
• bezpïatnie ĂciÈgnÈÊ aplikacjÚ z Google Play
• bezpïatnie ĂciÈgnÈÊ ze strony www.tantumrosa.pl

TR/rekl1/01/15
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TANTUM ROSA, 53,2 mg/g, proszek do sporzÈdzania roztworu dopochwowego. 1 g proszku zawiera 53,2 mg/g benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini
hydrochloridum). 1 saszetka (9,4 g) zawiera 500 mg benzydaminy chlorowodorku. Wskazania do stosowania: Leczenie dolegliwoĂci i objawów (ból, pieczenie, ĂwiÈd,
upïawy, zaczerwienienie, obrzÚk) w: przebiegu zapalenia sromu i pochwy, przebiegu zapalenia szyjki macicy róĝnego pochodzenia, równieĝ po chemio- i radioterapii,
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Przed uĝyciem zapoznaj siÚ z ulotkÈ, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczÈce dziaïañ
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Twoje zdrowie w ciąży
zasłab nię cia i om dle nia; bez sen ności;
bó lów głowy z mro cz ka mi przed oczami; obrzę ków twa rzy i dużych obrzęków rąk i nóg, a także obrzę ków kończyn – nie zmniej szają cych się po
od po czyn ku noc nym; utrzy mują cych
się wy mio tów; bó lów w pod brzu szu,

W tych przypadkach powinnaś dostać
od lekarza skierowanie na bezpłatne
badania prenatalne. Jeśli nie należysz
do grupy ryzyka, a mimo to obawiasz
się o zdrowie dziecka, możesz poddać
się tym badaniom na własny koszt.

w oko li cy krzyżowej; skur czów ma ci-

Badania prenatalne można podzielić na niein-

cy; słabych lub gwał tow nych ru chów

wazyjne i inwazyjne.

dziec ka; dresz czy i gorączki; świą-

Do badań nieinwazyjnych należą: USG;

du skó ry; ob fi tej, płyn nej wy dzie li ny

badanie poziomu AFP (alfafetoproteiny

z pochwy; urazów i upadków; nadmier-

płodowej) we krwi matki; test potrójny

ne go lęku.

– oprócz poziomu AFP oznaczany jest

Natychmiast zgłoś się do szpitala, gdy:

także poziom HCG i estrio lu. Badanie

pojawi się obfite krwawienie z dróg rod-

to wykonywane jest najczęściej między

nych; wystąpią skurcze macicy co 10–15

16. a 20. tyg. ciąży. Służy ono ocenie

minut; zacznie odpływać płyn owodnio-

ryzyka urodzenia dziecka z aberracją

wy; przestałaś odczuwać ruchy dziecka.

chromosomową (np. zespołem Downa,
zespołem Edwardsa) oraz z otwartą wadą

Badania prenatalne

ośrodkowego układu nerwowego; test

Aby wykluczyć ewentualne choroby

PAPP-A – składa się z oceny biochemicznych

maleństwa, z reguły wystarczają rutyno-

parametrów krwi matki (białka PAPP-A, beta

we badania USG. Badania prenatalne naj-

HCG) i parametrów ultrasonograficznych

częściej nie są koniecznością. Warto im

płodu – badanie przesiewowe głównie

się jednak poddać w następujących sytu-

w kierunku zespołu Downa, zespołu

acjach: gdy w rodzinie przyszłych rodzi-

Edwardsa i zespołu Patau u płodu.

ców są choroby genetyczne; ciężarna
ma ponad 35 lat; ciążę poprzedziło już kilka

Badania inwazyjne to: amniopunkcja, czy-

poronień; kobieta urodziła wcześniej dziecko

li badanie wód płodowych – polega na

z zespołem Downa lub wadą rozwojową ukła-

pobraniu

du nerwowego.

i badaniu genetycznym zawartych w nim

próbki

płynu

owodniowego

komórek płodu. Wykonuje się je najczęściej
między 13. a 16. tyg. ciąży, a na wyniki trzeba
czekać około miesiąca. Tą metodą można wykryć m.in. zespół Downa, uszkodzenie układu
nerwowego, hemofilię; biopsja trofoblastu –
badanie tkanek trofoblastu, czyli wycinka kosmówki (błony otaczającej zarodek). Badanie
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to przeprowadza się między 6. a 11. tyg. ciąży. Można nim wykryć niektóre choroby gene-

Jak radzić sobie z typowymi
dolegliwościami?

tyczne, np. zanik mięśni, czy niedokrwistość

Wraz z rozwojem ciąży odczujesz zmianę

sierpowatą; kordocenteza, czyli analiza krwi

samopoczucia. Pojawią się typowe dla okre-

pępowinowej – polega na pobraniu do bada-

su ciąży dolegliwości, które mogą być odczu-

nia krwi płodu z naczyń pępowinowych przez

wane przez Ciebie jako uciążliwe. Z więk-

powłoki brzuszne matki. Przeprowadzana

szością z nich możesz poradzić sobie sama.

jest ok. 20. tyg. ciąży, zwykle w szczególnych

Jeśli jednak zawiodą domowe sposoby lub

przypadkach, np. gdy konflikt serologiczny

dolegliwości są szczególnie dokuczliwe, udaj

zagraża życiu dziecka, ale także w celu wykry-

się po poradę do swojego lekarza. Pamiętaj,

cia niektórych chorób genetycznych.

że samodzielne stosowanie leków – nawet

Należy pamiętać, że badania inwazyjne zwią-

tych dostępnych bez recepty – może być nie-

zane są z możliwością wystąpienia powikłań –

korzystne dla Twojego dziecka. Wiele zmian

ryzyko poronienia wynosi około 1%. Musisz się

w samopoczuciu i funkcjonowaniu Twoje-

zastanowić, czy na pewno chcesz podjąć ryzy-

go organizmu wynika z ucisku powiększają-

ko badań i co zrobisz, gdy wynik testu będzie

cej się macicy na otaczające narządy, a także

niepomyślny. Nie martw się jednak, decydując

z fizjologicznych zmian w przemianie materii,

się na dziecko w późniejszym wieku znajdziesz

w tym ze wzrostu ilości wody i płynów ustro-

się pod szczególnie staranną opieką lekarską.

jowych. Objawy te mogą się nasilać w miarę ciąży.
Wzmożone wydzielanie
śluzu z pochwy
Już w pierwszych tygodniach ciąży zauważysz,
że wydzielina z pochwy jest obfitsza niż zwykle. Jest to sytuacja normalna i związana
z większą produkcją śluzu w drogach rodnych
pod wpływem zwiększonej ilości hormonów
ciążowych.
Jeżeli jednak zauważysz, że zmieniła ona
zapach lub zabarwienie, albo pojawiło się
uczucie świądu i pieczenia, to powinnaś skontaktować się z lekarzem, gdyż objawy takie
sugerują zakażenie w obrębie pochwy.
Także nagłe zwięk sze nie się wy dzie li ny
z pochwy powinno Cię zmobilizować do
wizyty u lekarza, aby wykluczyć ewentualne
odpływanie płynu owodniowego.
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Twoje zdrowie w ciąży
Pamiętaj o higienie osobistej – ta zwiększona ilość wydzieliny może być w pewnych warunkach znakomitym podłożem dla rozwoju niektórych infekcji (w
ciąży jest to najczęściej infekcja grzybicza). Poradź się swojego lekarza, czy
i jakie środki do higieny intymnej powinnaś stosować.

kobiet i ściśle związana jest z ich aktywnością
seksualną.
Środowisko bakteryjne pochwy stanowi zrównoważony ekosystem, w którym bardzo istotną rolę odgrywa pałeczka kwasu mlekowego, zakwaszająca wydzielinę pochwy (pH 3.8
- 4.2) i zapobiegająca w ten sposób rozwojowi patologicznej flory bakteryjnej. Zakażenie pochwy powoduje zachwianie równowagi

Zabronione są w okresie ciąży irygacje

w jej ekosystemie z następowym zmniejsze-

pochwy i stosowanie jakichkolwiek tam-

niem się ilości fizjologicznej pałeczki kwasu

ponów dopochwowych. Natomiast w przy-

mlekowego na rzecz bakterii beztlenowych

padku szczególnie obfitej wydzieliny moż-

oraz Gardnerella vaginalis i Mycoplasma homi-

na używać dostępnych na rynku wkładek

nis. Ich liczebność wzrasta od stu do tysiąca

higienicznych.

razy w stosunku do stanu prawidłowego. Chociaż w ponad 50% zakażeń przebiega bez-

Bakteryjne zapalenie pochwy

objawowo, to w pozostałych przypadkach

Jedną z najczęstszych przyczyn wizyt kobiet

pojawiają się obfite, nieprzyjemne upławy

w gabinetach ginekologicznych są stany zapal-

o charakterystycznym „rybim” zapachu.

ne pochwy. W znaczący sposób obniżając

W niektórych przypadkach, przy osłabieniu

komfort życia, zmuszają dotknięte nimi oso-

odporności, infekcja może ulec rozszerzeniu

by do pilnego szukania pomocy. Najczęściej

obejmując narządy miednicy małej. W efekcie

pacjentki zgłaszają obecność upławów, świąd

mogą pojawić się zrosty pozapalne odpowie-

i pieczenie pochwy oraz sromu. Wydzielina

dzialne w późniejszym okresie za zmniejszenie

z pochwy może mięć zróżnicowany wygląd

płodności i przewlekłe dolegliwości bólowe

od białych mas przypominających swoją kon-

w zakresie podbrzusza.

systencją ser do zielonkawożółtej płynnej

Infekcja BW w okresie ciąży zwiększa ryzyko

wydzieliny.

poronień, w tym także późnych, porodów

Z uwagi na rodzaj drobnoustrojów wyróż–nia-

przedwczesnych, przedwczesnego pęknięcia

my najczęściej trzy grupy zapaleń:

błon płodowych, zakażenia błon płodowych

1. zakażenie bakteriami beztlenowymi, tzw.

i endometrium. Najistotniejszy jest niekorzyst-

bakteryjna waginoza pochwy (BW)
2. zakażenie grzybami (kandydoza, zwykle
Candida albicans)
3. zakażenie rzęsistkiem pochwowym (Trichomonas vaginalis)
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ny wpływ zakażenia na ośrodkowy układ nerwowy płodu mogący objawiać się zaburzeniami w zakresie mózgowia oraz porażeniem
dziecięcym.
Diagnostyka polega na ocenie klinicznej przez

Bakteryjna waginoza pochwy jest stosunkowo

lekarza ginekologa, badaniu pH pochwy, teście

częstym schorzeniem dotyczącym od 9-23%

z KOH oraz wykonaniu badania bakteriologicz-

Pomagają preparaty zawierające witaminę B6
oraz magnez. W sporadycznych przypadkach
konieczne może być unieruchomienie nadgarstka odpowiednim opatrunkiem.
Zaparcia
Spowolnienie perystaltyki jelit, ucisk macicy
oraz mało aktywny tryb życia sprzyjają nieregularnym wypróżnieniom, co może powodować bolesność przy oddawaniu stolca, a nawet
– być przyczyną bólów brzucha. Także stosowane w leczeniu niedokrwistości ciężarnych
preparaty żelaza mogą niestety nasilać zaparcia. Dolegliwości z tym związane bywają szczególnie przykre w przypadku współistnienia
żylaków odbytu.
Pamiętaj, że zapobieganie zaparciom
należy do Ciebie. Stosuj dietę bogatą
nego z oceną stopnia infekcji w skali Nugenta.
Z uwagi na opisane możliwości powikłań zaleca się rutynowe leczenie zakażonych pacjentek. Rodzaj zastosowanych środków farma-

w błonnik (z dużą ilością owoców, warzyw). Zażywaj dużo ruchu: spaceruj,
uprawiaj ćwiczenia gimnastyczne dla
kobiet w ciąży.

ceutycznych i sposób postępowania zależy od

Jeśli masz trudności z wypróżnieniami, chociaż

zakresu infekcji, pozostając w gestii lekarza

stosujesz odpowiednią dietę i jesteś aktyw-

prowadzącego leczenie.

na fizycznie, nie wstydź się powiedzieć o tym

W świetle badań naukowych brak dowodów

lekarzowi. Lekarz udzieli Ci porady, a w niektó-

na korzyści z leczenia partnera. Nie zaleca się

rych sytuacjach zaleci odpowiednie leki. Wiele

również wykonywania badań przesiewowych

leków przeczyszczających jest dostępnych bez

u ciężarnych pacjentek, u których nie występu-

recepty, ale nie wszystkie mogą być stosowane

ją objawy zakażenia. Infekcja BW może wystę-

w ciąży (nawet te na bazie ziół).

pować zarówno w postaci ostrej jak i przewlekłej i ma tendencję do częstych nawrotów.

Obrzęki dłoni i stóp
Większość ciężarnych pod koniec ciąży zauwa-

Drętwienie rąk

ża, że buty stają się za ciasne, obrączki i pier-

Rzadko obejmuje całą kończynę górną, a naj-

ścionki zaczynają uwierać. Widoczne jest to

częściej ograniczone jest do palców rąk.

zwłaszcza pod koniec dnia i ustępuje po odpo-
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Twoje zdrowie w ciąży
czynku (co najmniej ośmiogodzinnym). Spo-

sza jest sytuacja, gdy z powodu wymiotów nie

wodowane jest utrudnieniem odpływu krwi z

jesteś w stanie przyjmować żadnych posiłków

tkanek przez ucisk ciężarnej macicy na naczy-

lub natychmiast je zwracasz. Konieczne jest

nia żylne i limfatyczne i nasila się w pozycji

wtedy podawanie dożylnie płynów i elektro-

pionowej. Wskazane jest przyjmowanie kilka

litów w warunkach szpitalnych, aby zapobiec

razy dziennie pozycji leżącej na boku i półle-

nieprawidłowościom rozwoju ciąży.

żącej. W przypadku nasilania się obrzęków i
nie ustępowania ich po wypoczynku należy

Nudności, odbijanie i zgaga w bardziej

skontaktować się z lekarzem.

zaawansowanej ciąży
Są spo wo do wa ne uci skiem po więk szają-

Żylaki kończyn dolnych

cej się ma ci cy oraz spo wol nie niem pe ry-

U kobiet, które już przed ciążą miały żylaki,

staltyki jelit. Powoduje to zaleganie pokar-

mogą się one powiększyć po raz pierwszy wła-

mu w żołądku, a nawet cofanie się kwaśnej

śnie w ciąży. Sprzyja temu utrudniony odpływ

za war tości żołądka do przełyku. Ko rzyst-

krwi z dolnych części ciała, a także siedzący,

ne jest spożywanie mniejszych, lekkostraw-

mało aktywny tryb życia. Jeżeli dotyczy Cię ten

nych po sił ków, ale częściej. Na leży uni-

problem, powinnaś często odpoczywać z unie-

kać schy la nia się oraz no sze nia ob cisłych

sionymi nogami, a także zaopatrzyć się na czas

ubrań. Po zy cja w cza sie sje sty po po sił-

ciąży i porodu w elastyczne podkolanówki lub

kach po win na być pół leżą ca lub siedzą-

pończochy o stopniowanym ucisku. Można je

ca (wygodny fotel). Podczas leżenia dole-

nabyć w aptekach. Zwróć uwagę, czy posiada-

gli wości mogą się na si lać. W przy pad ku

ją odpowiedni atest. Poradź się swojego leka-

uporczywej zgagi (kwaśne odbijania i pie-

rza. Odpowiednio dobrane ćwiczenia fizycz-

czenie za mostkiem) pomocne jest oprócz

ne poprawiają przepływ krwi w kończynach i

powyższych zaleceń przyjmowanie niektó-

zapobiegają powiększaniu się żylaków.

rych preparatów zobojętniających kwaśną
treść żołądkową i poprawiających trawie-

Nudności i wymioty w początkowym

nie. Część z nich jest dostępna bez recepty,

okresie ciąży

jednak radzimy skonsultować się ze swoim

Jeśli występują od czasu do czasu i nie są silne,

lekarzem.

nie mają wpływu na ciążę. Najczęściej ustępują
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samoistnie pod koniec I trymestru. Czasami

Rozstępy

związane są z przyjmowaniem konkretnych

U wielu kobiet pojawiają się w ciąży tzw. roz-

posiłków. Wtedy wystarczy jedynie zmiana die-

stępy, zlokalizowane zwykle w okolicy brzu-

ty. Powinnaś jadać częściej, mniejsze porcje

cha, piersi, na nogach i ramionach. Rozstępy

i mniej pokarmów płynnych. Utrzymujące się

wyglądają jak różowe podłużne pasemko-

uporczywe wymioty powinny skłonić Cię do

wate zagłębienia w skórze. Ich powstawanie

udania się do lekarza. Może on zastosować

spowodowane jest rozciąganiem skóry przez

leki, które złagodzą to cierpienie. Najgroźniej-

gwałtownie rosnącą macicę oraz szybkim przy-

Twoje zdrowie w ciąży
rostem masy ciała. Kobiety, które mają ela-

re cep ty od po wied nie wkład ki, któ re po

styczną skórę i prowadzą zdrowy tryb życia,

uprzednim schłodzeniu w lodówce zakła-

tzn. prawidłowo się odżywiają i gimnastykują

da się w okolicę odbytu. Nie stosuj w ciąży

– zwykle nie mają tych problemów.

nasiadówek.
Uczucie parcia na mocz

Pamiętaj, aby uniknąć powstawania

W początkowym okresie ciąży spowodowa-

rozstępów, powinnaś stosować wła-

ne jest uciskiem powiększającej się macicy na

ściwą dietę i gimnastykować się. Stosując

codziennie

chłodny

prysznic

i delikatny masaż, poprawisz ukrwienie
skóry. Dbaj, aby zbytnio nie utyć. Po
konsultacji z lekarzem możesz stosować specjalne kremy do wmasowywania w skórę, co poprawi jej nawilżenie,
elastyczność oraz ukrwienie.

pęcherz moczowy. Może się pojawić również
w zaawansowanej ciąży i wtedy jego przyczyną jest wstawianie się główki dziecka do
kanału rodnego.
Ponieważ podobne dolegliwości mogą występować przy zakażeniu dróg moczowych,
powinnaś poinformować o tym swojego
lekarza.
Zmęczenie i senność

Żylaki odbytu (hemoroidy)

Uczu cie zmę cze nia i sen ności to naj-

Naj waż niej sze dla za po bie ga nia do le gli-

częściej naturalna reakcja Twojego organi-

wościom związa nym z żyla ka mi od by-

zmu. Potrzeba taka występuje szczególnie

tu są dbałość o re gu lar ne wy próż nie-

w I trymestrze ciąży. Powinnaś tak zorga-

nia i od po wied nia ak tyw ność fi zycz na.

nizować sobie dzień, aby znalazł się czas

Wska za ne są przede wszyst kim co dzien-

na krótką drzemkę, a w pracy robić sobie

ne spa ce ry. Uni kaj ostrych, pi kant nych

kilka krótkich przerw na odpoczynek. Nie-

potraw. Maści i czopki doodbytnicze łago-

zwykle ważny jest sen w godzinach noc-

dzą dolegliwości w przypadku zaostrzeń.

nych (co najmniej 9 godzin). Nasze prawo

Jed nak tyl ko nie któ re pre pa ra ty można

za bra nia za trud niać ko bie ty ciężar ne na

bezpiecznie stosować w czasie ciąży. Szu-

nocną zmianę. Uczucie senności i zmęcze-

kaj le ków o po twier dzo nej sku tecz ności

nia potęgowane jest przez niedobory żywie-

i bez pie czeń stwie. In for ma cja o tym, czy

niowe, szczególnie w zakresie białek, wita-

dany lek nadaje się dla kobiet ciężarnych,

min i minerałów.

po win na znaj do wać się na opa ko wa niu
le ku lub w ulot ce in for macyj nej. W ra zie
wątpliwości poradź się lekarza lub farmaceu ty. Możesz tak że zmniej szyć do le gliwości, stosując chłodne okłady w okolicy
od by tu. Moż na za ku pić w ap te kach bez
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Pamiętaj o odpowiednim odżywianiu
i przyjmowaniu zalecanych preparatów zawierających witaminy i mikroelementy.

Co wolno a czego nie wolno przyszłej mamie
swoim ciałem. Dzięki temu lepiej zniesiesz ból
porodowy i będziesz umiała współpracować
z położnikiem.
Pamiętaj, że w Twoim stanie bardzo
zdrowy jest ruch na świeżym powietrzu. Dlatego zarezerwuj sobie czas na
codzienne spacery. Unikaj jednak przechadzek wzdłuż ruchliwych ulic. Dbaj
o regularne wietrzenie pomieszczeń,
w których przebywasz.

@łŠŹĵ
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Podziel się swoimi doświadczeniami
ze społecznością
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Higiena jamy ustnej
Zwróć szczególną uwagę na higienę jamy ustnej. W okresie ciąży, w związku ze zmianami
hormonalnymi w organizmie kobiety, mogą
nasilać się stany zapalne dziąseł a nawet przyzębia. Rośnie również ryzyko rozwoju próch-

odradzamy jazdę konną, skoki, podnoszenie

nicy. Sprzyja temu zmienione pH śliny, jej

ciężarów i gry zespołowe. Nie zalecamy jazdy

większa lepkość, a także częste spożywanie

rowerem, szczególnie w zaawansowanej cią-

posiłków. Najlepiej byłoby, abyś po każdym

ży. Natomiast godne polecenia jest pływanie.

posiłku starannie myła zęby. Korzystne jest tak-

Dobrze wpływa na samopoczucie i odpręża;

że żucie gumy bez cukru.

rozluźnia mięśnie grzbietu, które w ciąży są

Niezbędne są w tym czasie regularne wizyty

szczególnie obciążone.

u stomatologa i ewentualne leczenie, gdyż

Dla wszystkich kobiet ciężarnych zalecana jest

cho re zę by mo gą być źródłem in fek cji,

gimnastyka – najlepiej oparta na programie

a próchnica rozwija się w ciąży znacznie szyb-

prezentowanym na zajęciach szkół rodzenia.

ciej. W ciąży nie ma przeciwwskazań do sto-

Ciebie też gorąco zachęcamy do jej podjęcia

sowania znieczulenia miejscowego, a także

i systematycznego stosowania. Korzystne jest

usuwania zębów nie nadających się już do

wykonywanie takich ćwiczeń 2–3 razy dzien-

leczenia. Kontroluj zęby u stomatologa co

nie. Niech Cię to nie przeraża; wystarczy, jeże-

najmniej raz w każdym z trymestrów ciąży.

li poświęcisz na nie 10–15 minut. Twój wysi-
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łek sowicie się opłaci. Będziesz sprawniejsza

Higiena ciała

i lepiej przygotowana do porodu: opanujesz

Bierz kąpiel co najmniej raz na dobę, najle-

technikę właściwego oddychania i uelastycz-

piej pod prysznicem. Kąpiele w wannie nie

nisz mięśnie. Zyskasz większą kontrolę nad

są zabronione pod warunkiem utrzymywa-

nia jej w czystości. Nie wolno przepłukiwać

mione. Chwila twojego spokoju i odpoczynku

pochwy. Srom i okolicę odbytu podmywaj po

pozwala dziecku wyczuć, że jesteś wyłącznie

każdym skorzystaniu z toalety. Dbaj o regu-

dla niego, że o nim pamiętasz. Położenie ręki

larne wypróżnienia. W przypadku skłonno-

na brzuchu uspokaja je. Pogodna, niezbyt gło-

ści do zaparć stosuj dietę bogatą w błonnik,

śna muzyka będzie relaksem dla was obojga.

obfitującą w owoce i warzywa. Nie używaj

Okres ciąży może stać się dla ciebie momen-

silnych środków przeczyszczających, ponie-

tem refleksji nad dotychczasowymi nawykami

waż mogą one spowodować poronienie lub

i sposobem życia. Możliwe, że pozwoli zmie-

poród przedwczesny.

nić niektóre niekorzystne zachowania na resztę
życia i uświadomić sobie znaczenie kobiecości.

Ubiór ciążowy
Twoje ubranie powinno być lekkie i przewiew-

Ciąża a praca zawodowa

ne, wykonane z naturalnych tkanin. Ważne

W okresie ciąży niewskazana jest ciężka pra-

jest, abyś czuła się w nim swobodnie i aby nic

ca fizyczna, praca w godzinach nocnych,

Cię nie uwierało. Stosuj bawełnianą bieliznę,

w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe,

a do jej prania używaj delikatnych środków.

takie jak promieniowanie czy środki toksycz-

Wygodne obuwie na płaskim obcasie zapo-

ne. Polskie ustawodawstwo daje kobiecie pra-

biegnie przeciążeniom kręgosłupa i zapewni

wo do ochrony w tym szczególnym dla niej

lepsze krążenie.

okresie. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie kobiecie ciężarnej pracy w warunkach

Ciąża a stres

chronionych, np. Poprzez zmianę stanowiska

Dziecko lepiej rozwija się w atmosferze pozy-

pracy i zakresu obowiązków.

tywnych oddziaływań, jak mawia stare hin-

Co istotne, wynagrodzenie za pracę na nowym

duskie powiedzenie – w miłości, harmonii

stanowisku nie może być niższe niż poprze-

i pięknie.

dnio. Ponadto w przypadku korzystania ze

Pamiętaj, że twoje dziecko słyszy to co ty,

zwolnień lekarskich w okresie ciąży przysługuje

odczuwa twój smutek, niepokój i strach. Ale

100-procentowy zasiłek chorobowy niezależ-

jest radosne, spokojne i bezpieczne, gdy ty

nie od czasu trwania niezdolności do pracy.

jesteś zrelaksowana, wypoczęta i radosna.

Z kobietą ciężarną nie może być jednostron-

Dlatego w miarę możliwości prowadź umiar-

nie rozwiązana umowa o pracę.

kowany, spokojny tryb życia i unikaj stresów.
Być może zauważyłaś, że w zależności od two-

Ciąża a zwierzęta domowe

jego stanu ducha zachowanie dziecka zmienia

Toksoplazmoza jest chorobą zakaźną

się – ruchy stają się gwałtowniejsze lub słabiej

ludzi i zwierząt wywołaną przez pierwo-

odczuwane, zmieniają charakter. Jeśli potra-

tniaka Toxoplasma gondii. Żywicielami

fisz wsłuchać się w te sygnały wysyłane przez

pośrednimi tego pierwotniaka są człowiek

dziecko, pozwoli ci to także lepiej poznać wła-

i wiele zwierząt, natomiast żywicielami osta-

sne potrzeby i emocje, nawet te nieuświado-

tecznymi są koty domowe i koty dzikie. Czło-
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wiek zaraża się przez połknięcie oocyst wyda-

dzenia zakażenia kobiety ciężarnej należy pod-

lonych z kałem kota. Mogą one występować

jąć odpowiednie leczenie.

w glebie, warzywach, owocach, surowym
i niedogotowanym mięsie. Możliwe jest tak-

Zabiegi kosmetyczne

że zakażenie przez uszkodzoną skórę oraz

Także i w czasie ciąży warto dbać o ładny

przez spojówkę, a także drogą przezłożysko-

wygląd. Możesz korzystać z usług fryzjera.

wą w życiu płodowym.

Poinformuj go jednak, że jesteś w ciąży i sto-

Toksoplazmoza u ludzi i zwierząt ma stosun-

suj wyłącznie łagodne preparaty z atestem.

kowo łagodny przebieg. Objawy przypomina-

Jeśli odwiedzasz kosmetyczkę, powiedz jej

ją zakażenie grypowe. Rzadko jest więc roz-

o swoim odmiennym stanie – nie powin-

poznawana i właściwie nie wymaga leczenia.

naś brać żadnych zabiegów z użyciem prą-

Najcięższą postacią choroby jest toksopla-

dów galwanicznych ani okładów rozgrze-

zmoza wrodzona, która rozwija się u płodu

wających. Używaj dezodorantów do ciała

i prowadzi do wad rozwojowych. Dzieje się

o ła god nym nie draż nią cym za pa chu lub

tak wtedy, kiedy ciężarna została zarażona po

bezzapachowych, najlepiej w sztyfcie. Jeże-

raz pierwszy i nie wytworzyła jeszcze odpor-

li w dni słoneczne spędzasz dużo czasu na

-ności. Rozpoznanie toksoplazmozy opiera się

świeżym powietrzu, chroń swoją skórę kre-

na wykrywaniu przeciwciał w klasie IgM i IgG

mem z filtrem ochronnym. Niewskazane jest

we krwi. Najlepszą obroną przeciwko tokso-

w okresie ciąży korzystanie z solarium.

plazmozie jest profilaktyka. Jest to badanie
wszystkich ciężarnych i ewentualne szybkie
leczenie.

Ważna dla Twojego dobrego samopoczucia jest odpowiednia pielęgnacja

Bardzo ważne jest przestrzeganie za-

stóp, które pod koniec ciąży są szcze-

sad higieny. Należy zwrócić uwagę na

gólnie obciążone i łatwo się męczą.

konieczność dokładnego mycia wa-

Kojąco wpływają na stopy wieczorne

rzyw i owoców, mycia rąk oraz dłu-

masaże i moczenie ich w ciepłej wodzie

giego gotowania czy pieczenia mięsa.

z dodatkiem specjalnych soli do kąpieli.

Kobieta ciężarna niezależnie od tego,
czy w domu jest kot, czy go nie ma,
powinna przeprowadzić badanie krwi
w kierunku toksoplazmozy, najlepiej na
początku ciąży.
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Co dzien ne ćwi cze nia po le ga ją ce na unoszeniu nóg i poruszaniu stopami w powietrzu po pra wia ją krą że nie i zmniej sza ją
obrzę ki.

W razie wyniku wykazującego brak swoistych

Seks w okresie ciąży

przeciwciał (czyli kobieta nie przebyła w prze-

W przy pad ku ciąży prze bie ga jącej bez

szłości zakażenia) bezpieczniej jest, żeby nie

powikłań nie ma przeciwwskazań do odby-

miała kontaktu z kotami. W przypadku stwier-

wania stosunków seksualnych. Oczywiście

Co wolno a czego nie wolno przyszłej mamie
w mia rę za a wan so wa nia ciąży ko niecz-

cze nie mają ograniczeń ale wyma gane

na bywa zmiana pozycji. U wielu kobiet

jest posiadanie zaświadczenia od lekarza

w I trymestrze może zmniejszyć się zain-

(w zależności od linii lotniczych są to różne

teresowanie seksem w związku z niepoko-

okresy ciąży), że nie ma przeciwwskazań

jem o stan ciąży i typowymi w tym okresie

do odbycia podróży samolotem. Dlatego też

dolegliwościami (nudności, wymioty, bole-

zawsze należy przy rezerwacji biletów dowie-

sność piersi).

dzieć się, czy będą wymagane dodatkowe

W II trymestrze zwykle zainteresowanie seksem

dokumenty. Kobieta powinna posiadać przy

jest większe, choć często nie tak duże jak

sobie całą dokumentację medyczną związa-

przed ciążą. Pod koniec ciąży potrzeby seksu-

ną z ciążą oraz dokładnie zaznaczonym ter-

alne zwykle maleją. Cztery do sześciu tygodni

minem porodu.

przed porodem należy zaniechać współżycia

Długotrwałe podróże (powyżej 4. godzin)

z powodu zwiększonego ryzyka infekcji.

sprzyjają wystąpieniu choroby zakrzepowo-

Stosunki seksualne są zabronione w przypad-

zatorowej. Dlatego też w czasie podróży zaleca

ku zagrożenia ciąży poronieniem, porodem

się wszystkim pacjentkom w ciąży odbywanie

przedwczesnym, przy odpływaniu płynu owo-

spacerów co pół godziny oraz ćwiczenia nóg

dniowego, przy łożysku przodującym, jakich-

w postaci prostowania i zginania w kostkach.

kolwiek krwawieniach z dróg rodnych.

Ze względu na brak możliwości przewidzenia

U niektórych par występuje niechęć do współ-

wystąpienia turbulencji powietrznych zaleca

życia w okresie ciąży. Nie trzeba robić z tego

się stosowanie pasów bezpieczeństwa, które

problemu. Nie wyklucza to przecież innych

ciężarna kobieta powinna zapiąć na wysoko-

form okazywania czułości. Często ważna jest

ści miednicy.

bliskość i pieszczoty drugiej osoby. Kobiety ciężarne bardzo potrzebują czułości i szczegól-

Techniki relaksacyjne w ciąży

nego zainteresowania partnera.

W okresie ciąży szczególnie polecana
jest joga. Joga to system ruchów i pozy-

Ciąża a podróże
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cji ciała rozwijany w ciągu tysiącleci dla

Najlepszym czasem na odbycie podróży jest

uspokojenia umysłu, zrelaksowania ciała

okres między 18. a 24. tygodniem ciąży, kiedy

i odprężenia ducha. Jogę można ćwiczyć

kobieta z reguły czuje się lepiej, a ryzyko wystą-

i praktykować w domu, jednak w takich przy-

pienia poronienia lub porodu przedwczesnego

padkach, jak ciąża czy choroba serca, obowią-

jest najmniejsze. Wiele leków zmniejszających

zują pewne ograniczenia.

dolegliwości związane z podróżą może być

Zdolność rozluźniania ma w jodze taką samą

bezpiecznie stosowanych w ii trymestrze ciąży.

wagę jak poprawne wykonywanie ćwiczeń

Uważa się, że podróże lotnicze są bez-

fizycznych. Każda sesja zaczyna się i koń-

pieczne dla kobiet w ciąży i większość linii

czy krótką relaksacją. Prowadzone są tak-

lotniczych pozwala na ich odbywanie do

że krótkie relaksacje pomiędzy ćwicze-

36. tygodnia ciąży. Niektóre linie lotni-

niami. Głębsze znaczenie relaksacji związane

jest z faktem, że podczas niej ciało dostaje

Używki

wystarczającą ilość czasu by odpowiedzieć
na ćwiczenia jogi. Praktykujący może świa-

Alkohol, kawa, herbata, narkotyki

domie śledzić równoważące efekty ćwicze-

Spożywanie alkoholu może mieć nega–tywny

nia i rozwijać delikatną świadomość funk-

wpływ na rozwój dziecka. Nadużywanie alko-

cjonowania ciała. Ćwiczenia jogi powinny

holu zwiększa ryzyko wystąpienia wad ośrod-

być skoordynowane z oddechem i prowa-

kowego układu nerwowego, serca i kończyn

dzone z wielką uwagą. W ten sposób rozwi-

oraz upośledzenia umysłowego. Nie jest znana

nie się ich całościowy wpływ na ciało, umysł

bezpieczna dla dziecka ilość alkoholu wypija-

i świadomość.

nego przez matkę w czasie ciąży. Wiadomo

Regularne ćwiczenie jogi wzmacnia cały

jednak, że usuwanie alkoholu z krwi dziecka

organizm. Dzięki poszczególnym ćwicze-

trwa kilka razy dłużej niż u matki. Dlatego nie

niom strumień krwi kierowany jest do

powinnaś wypijać nawet symbolicznych ilo-

określonych narządów, które dzięki temu

ści alkoholu.

wzmacniają się i regenerują. Organizmo-

Przyjmowanie narkotyków wpływa niszczą-

wi łatwiej wtedy wypłukać wszelkie złogi

co na rozwijające się dziecko. Pogarszają one

i toksyny. Zwiększa to sprawność syste-

czynność łożyska i tym samym ograniczają

mu immunologicznego, czyli odporność na

dopływ krwi do dziecka. Mogą wywoływać

wszelkie choroby, organizm staje się silniej-

zaburzenia rozwojowe, są przyczyną porodów

szy i bardziej witalny. Wiadomo, że dobre

przedwczesnych i niskiej masy urodzeniowej.

ukrwienie ma zasadniczy wpływ na zdrowie

Po urodzeniu u dzieci matek zażywających

i samopoczucie. Dzięki pobudzeniu krążenia

narkotyki występuje wiele zaburzeń odde-

i przemiany materii dochodzi do stopniowej

chowych, krążeniowych, drgawki, biegunka.

poprawy, a wreszcie do całkowitego zaniku

Picie kawy i mocnej herbaty trzeba w ciąży

zaburzeń trawiennych. Wiele ćwiczeń jogi ma

ograniczyć. Kofeina zawarta w kawie, herba-

wybitnie pozytywne oddziaływanie na kręgo-

cie, a także coca-coli przedostaje się do ukła-

słup. Jest to czynnik niezwykle istotny, ponie-

du krążenia Twojego dziecka. Jej nadmiar

waż prosty i elastyczny kręgosłup jest podsta-

może powodować poronienia oraz zaburze-

wowym warunkiem koncentracji i zdolności

nia czynności serca u noworodka, a nawet

świadomego odprężania się.

drgawki. Moczopędne działanie kofeiny może

Regularne ćwiczenia przyczyniają się do złago-

przyczyniać się do odwodnienia organizmu

dzenia i całkowitego zniwelowania szeroko

i wystąpienia zaburzeń elektrolitowych. Dopu-

rozpowszechnionych wad postawy. Jeśli pod-

szcza się wypijanie jednej lub dwóch szklanek

czas wykonywania ćwiczeń będziesz prawid-

słabej kawy. Zaleca się parzenie jej w ekspre-

łowo oddychać i uda Ci się całkowicie odprę-

sie, gdyż w czasie takiego przygotowywania

żyć, wkrótce zaobserwujesz, że joga pomaga

zostaje usunięte wiele szkodliwych składników.

nie tylko utrzymać zdrowie fizyczne, ale rów-

Herbata powinna być również słaba i świe-

nież daje organizmowi energię.

żo parzona.
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Najlepiej jednak zastąpić te napoje ich zamien-

niu – szczególnie po I trymestrze – może być

nikami bezkofeinowymi. Godne polecenia są

przyczyną szeregu groźnych powikłań, takich

zwłaszcza lekkie herbatki owocowe i kawa

jak: nieprawidłowe usadowienie łożyska, jego

zbożowa. Warto także w tym okresie życia

przedwczesne odklejanie się, krwawienia z dróg

zarzucić tak powszechny u nas zwyczaj wypi-

rodnych, przedwczesne odpływanie płynu owo-

jania szklanki herbaty do każdego posił-

dniowego, poród przedwczesny. Uważa się, że

ku. O wiele pożywniejsze i zdrowsze są soki

palenie papierosów wpływa niekorzystnie na

warzywne i owocowe, niegazowana woda

rozwój wewnątrzmaciczny dziecka. Najczęst-

mineralna oraz mleko, kefir czy jogurt.

szym tego objawem jest jego niska masa urodzeniowa, która może być przyczyną szeregu

Palenie papierosów

powikłań, a nawet śmierci. Ponadto u dzieci

Znany jest powszechnie fakt, że palenie papie-

matek palących częściej występują zaburzenia

rosów obniża płodność u kobiet i mężczyzn.

oddychania po porodzie. Udowodniono tak-

Jeżeli dotychczas paliłaś, powinnaś uświado-

że, że zespół nagłej śmierci noworodka, tzw.

mić sobie, że jak najwcześniejsze zaprzestanie

śmierć łóżeczkowa, częściej dotyczy dzieci, któ-

palenia uchroni Ciebie i Twoje dziecko przed

rych matki są palaczkami. Częściej występują

groźnymi truciznami. Dym tytoniowy zawie-

u nich zahamowania rozwoju intelektualnego

ra bowiem duże ilości tlenku węgla, cyjan-

i fizycznego oraz trudności adaptacyjne. Zaob-

ków i nikotyny. Dowiedziono, że palenie tyto-

serwowano, że im więcej papierosów ciężarna
wypala, tym większe jest ryzyko wystąpienia
powikłań. Badania wykazały, że zmniejszenie ilości dostarczanego tlenu i zatrucie tlenkiem węgla jest odpowiedzialne za większość
zaburzeń w rozwoju dziecka. Szczególnie dużo
powikłań występuje wtedy, gdy ciężarna kontynuuje palenie papierosów po 4 miesiącach ciąży. U kobiet, które zarzuciły palenie w pierwszych miesiącach, ryzyko to jest niewielkie.

Warto więc potraktować wiadomość, że
jesteś w ciąży, jako powód do zerwania
z paleniem. Zdrowie Twojego dziecka jest
przecież najważniejsze. Jeżeli więc jesteś
palaczką, nie odkładaj decyzji o zerwaniu
z nałogiem do jutra. Już dzisiaj daj swojemu dziecku szansę dobrego rozwoju.
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Nawet zaprzestanie palenia w ostatnim okre-

Szkodliwe promieniowanie

sie ciąży sprawi, że poprawi się zaopatrzenie
dziecka w tlen i będzie dla niego bardzo korzy-

Promienie rentgenowskie

stne. U części kobiet w pierwszych tygodniach

Narażenie na promieniowanie rentgenow-

pojawia się niesmak po wypaleniu papierosa.

skie, szczególnie w I trymestrze ciąży, może

Jeżeli tak jest z Tobą – masz szczęście – decy-

być przyczyną nieprawidłowego rozwoju pło-

zję o zaprzestaniu palenia masz podaną jak

du. Dlatego zdjęcia rtg wykonuje się jedynie

na dłoni.

w sytuacjach zagrożenia życia. Jeżeli już muszą
być wykonane, to należy je robić sprzętem

Na początku możesz odczuwać niepokój, zdenerwowanie. Może pojawić się kaszel i obfitsze wydzielanie śluzu z dróg oddechowych, co
świadczyć będzie o usuwaniu papierosowych zanieczyszczeń, które
gromadziły się w drogach oddechowych.
A oto kilka rad, które mogą Ci pomóc:
• Ważne jest unikanie sytuacji i miejsc,
w których zwykle paliłaś i sprawiało
ci to przyjemność. Gdy poczujesz silną

wysokiej klasy, który daje mniejsze promieniowanie, osłoniwszy dokładnie brzuch fartuchem ołowianym i pod nadzorem radiologa.

Noś zawsze przy sobie kartę ciąży. We
wczesnym okresie ciąży, w przypadku
utraty świadomości – np. w wypadku
drogowym – może to być dla ratowników jedyna informacja o tym, że jesteś
w stanie odmiennym.

chęć zapalenia papierosa, przespaceruj
się na świeżym powietrzu lub zjedz coś

Mikrofale

lekkiego.

Przebywaj z dala od kuchenek mikrofalo-

• Pij więcej wody, soków warzywnych i owo-

wych. Działanie mikrofal na organizm ludzki

cowych, ogranicz przejściowo spożywanie

jest żywo dyskutowane. Wiadomo jednak, że

mięsa i słodyczy.

mogą one wpływać niekorzystnie na rozwija-

• Warto przechowywać w lodówce kilka

jący się zarodek.

przygotowanych do zjedzenia surowych
marchewek.
Pamiętaj także, aby unikać zadymionych
pomieszczeń. Oddychanie powietrzem pełnym papierosowych wyziewów, czyli tzw. bierne palenie, jest także bardzo szkodliwe dla
zdrowia. Dlatego masz prawo, a nawet obowiązek – domagać się od swoich bliskich czy
też kolegów z pracy, aby nie palili w pomieszczeniach, w których przebywasz.
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Jak się odżywiać w czasie ciąży
• nieprawidłowego odżywiania (zarówno przejadania się, jak i niedożywienia).
Niedobory pokarmowe
Potrzeby energetyczne kobiety ciężarnej
rosną w miarę rozwoju ciąży i pod koniec
są przeciętnie o 500 kcal dziennie wyższe
niż na początku, co daje około 2500 kcal
dziennie. Dodatkowe kalorie zużywane
są na potrzeby rosnącego dziecka oraz
na wzmożoną przemianę materii ustroju.
Reakcją na to zwiększone zapotrzebowanie jest poprawa apetytu, a także – lepsze
wykorzystanie dostarczanych składników
odżywczych. W naszym kraju niedożywienie nie stanowi na szczęście poważnego

Dieta

ƒúơÞŧĘąúĘòƤƘ

Dowiedz się jak powinnaś odżywiać
się w kolejnych miesiącach ciąży

familyservice.pl

problemu. Ważna jest jednak nie tylko ilość
spożywanych produktów, ale i ich odpowiedni

niu tętniczemu. Problemy te mogą pojawić się

dobór. Bywa, że odżywiamy się nieprawidło-

w przebiegu ciąży i mieć także znaczenie dla

wo, nie dostarczając organizmowi wszystkich

rozwijającego się dziecka. Dlatego tak waż-

ważnych składników w odpowiedniej ilości

ne jest, aby Twoja dieta była urozmaicona

i proporcji. Niedostateczna ilość minerałów

i zapewniała Tobie i Twojemu dziecku wszyst-

i witamin w Twoim pożywieniu powoduje, że

kie niezbędne składniki.

mniejsza ich pula jest dostępna dla Twojego
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poczętego i rozwijającego się dziecka. Nie-

Rola żelaza w diecie kobiety ciężarnej

dobór niektórych minerałów i witamin może

Żelazo ma podstawowe znaczenie dla funk-

powodować już we wczesnym okresie ciąży

cjonowania ludzkiego organizmu. Zawie-

niedokrwistość, skłonność do bolesnych skur-

ra on 4-5g tego pierwiastka, z czego około

czów kończyn, a także – być przyczyną nie-

70% zawarte jest w hemoglobinie erytrocytów

których nieprawidłowości w przebiegu ciąży,

(krwinek czerwonych). Pozostała pula wchodzi

w tym porodów przedwczesnych oraz niskiej

w skład mioglobiny (białka mięśni) oraz enzy-

masy urodzeniowej dzieci. Jednak ich nadmiar

mów odpowiadających za reakcje utleniania.

może być równie niekorzystny.

W ciąży organizm kobiety przyswaja ponad

Powszechne w naszym kraju nadmierne spo-

1,5g żelaza z czego 500mg zużywane jest na

żywanie soli, węglowodanów i tłuszczów

potrzeby zwiększającej się ilości hemoglobi-

może sprzyjać otyłości, występowaniu zabu-

ny (z uwagi na wzrost ilości krwi u ciężarnej),

rzeń przemiany materii (cukrzyca), nadciśnie-

500 mg dla syntezy mioglobiny (głównie mię-

śnia macicy) a 100g stanowi pulę rezerwo-

nia dieta pochodzenia zwierzęcego. Diety

wą. Pozostała ilość żelaza zużywana jest przez

czysto roślinne pozwalają na przyswojenie

płód, głównie w III trymestrze ciąży.

jedynie około 5% żelaza. Obecność zarówno

Zapotrzebowanie na żelazo podczas ciąży

białek zwierzęcych, witaminy C, zakwaszanie

rośnie o 1mg/dobę w I trymestrze oraz do 3

pokarmów jak i ich przyrządzanie w żeliwnych

mg/dobę w III trymestrze ciąży. Organizm cię-

naczyniach znacznie polepsza wchłanianie

żarnej kobiety posiada mechanizmy zapewnia-

żelaza. Odwrotne działanie ma zbyt długie

jące dostarczenie odpowiedniej ilości żelaza do

gotowanie pokarmów a także obecność białek

płodu. Transport odbywa się jedynie jednokie-

roślinnych, kazeiny. Wchłanianie żelaza utrud-

runkowo od matki do dziecka a stężenie żelaza

nia również spożywanie czarnej kawy, herbaty

w krwi pępowinowej jest dwukrotnie większe

i czerwonego wina.

niż w krwi matki.

Do produktów zawierających duże ilości żelaza

Jednak w sytuacjach niedoboru żelaza u cię-

i polecanych do spożycia zaliczamy: wątrobę

żarnej, mechanizm ten może okazać się nie-

zwierzęcą, soję, kaszę gryczaną, fasolę, jaja,

wystarczający i u dziecka może rozwinąć się

płatki kukurydziane. Należy zwrócić jednak

niedokrwistość.

uwagę na konieczność przestrzegania zale-

Niedobory żelaza w pierwszym trymestrze cią-

ceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

ży mogą być początkowo związane z uczuciem

co do zalecanej ilości żelaza w diecie dobowej.

osłabienia, zmęczeniem, osłabieniem koncen-

Istnieją doniesienia naukowe sugerujące, że

tracji a także bladością skóry. Wraz z pogłębia-

nadmierna podaż tego pierwiastka może wią-

jącym się niedoborem żelaza rośnie ryzyko wad

zać się z częstszym występowaniem nadciśnie-

płodu, pojawiają się zaburzenia w funkcjono-

nia tętniczego u ciężarnych, co także może

waniu łożyska, zwiększa się dwukrotnie ryzyko

zwiększać powikłania ciąży.

porodu przedwczesnego i trzykrotnie urodzenia dziecka z niską masą urodzeniową. U części

Kwas foliowy

kobiet ciężarnych stany te mogą mieć podło-

Kwas foliowy może zmniejszać częstość wystę-

że chorobowe, np. z racji zaburzeń wchłania-

powania wad ośrodkowego układu nerwo-

nia żelaza w przewodzie pokarmowym, jed-

wego.

nak większość pacjentek może im zapobiegać

Odkryty w latach 30., a zsyntetyzowany

poprzez właściwy dobór diety i stosowanie pre-

w 1946 roku kwas foliowy należy do grupy

paratów żelaza począwszy od 13. tygodnia

witamin B. Spełnia w organizmie ogromnie

ciąży w ilości 25 mg/dobę (zalecenie Polskiego

ważną rolę, biorąc udział w procesach zwią-

Towarzystwa Ginekologicznego).

zanych z podziałami komórkowymi oraz synte-

Planując dietę należy pamiętać, że w warun-

zą białek. Dlatego najbardziej podatne na nie-

kach fizjologicznych, z przewodu pokarmo-

dobór kwasu foliowego są układy, w których

wego wchłania się jedynie 10% żelaza z puli

występuje szybkie namnażanie się komórek:

20-30 mg zawartych w przeciętnej diecie

szpik kostny, nabłonek wyścielający przewód

dobowej. Lepsze wchłanianie (20%) zapew-

pokarmowy, a przede wszystkim zarodek (tu
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Jak się odżywiać w czasie ciąży
w końcowym okresie ciąży. Powinnaś zadbać,
aby w Twojej diecie znajdowały się produkty
zawierające duże ilości białka: mleko i jego
przetwory, jajka, mięso (chude), ryby, drób,
rośliny strączkowe, produkty zbożowe.
Tłuszcze Węglowodany dostarczają energii do
natychmiastowego wykorzystania, tłuszcze zaś
tworzą zapasy energetyczne zużywane w przerwach między posiłkami. Duże spożycie tłuszczów przy jednoczesnym stałym dowozie
węglowodanów powoduje odkładanie się ich
w tkance tłuszczowej i może prowadzić do
otyłości. Jednak są niezbędne w prawidłowej
diecie, gdyż biorą udział w wielu ważnych procesach metabolicznych, w tym w wytwarzaniu
hormonów. Najważniejsze są tłuszcze zawierające tzw. nienasycone kwasy tłuszczowe
potrzebne do prawidłowego rozwoju mózgu
i narządu wzroku u dziecka; znajdują się głównie w olejach roślinnych i rybach morskich.
Węglowodany powinny pokrywać 50-60%
zapotrzebowania energetycznego, tłuszcze
20-30%, białko min. 10%.
Płyny Pamiętaj, że do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych niezbędna jest
odpowiednia ilość wody. Powinnaś wypijać od
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wać około 40 dag węglowodanów dziennie,

1,5–2 litrów płynów dziennie, tj. 6–8 szkla-

najlepiej węglowodanów złożonych, zawar-

nek, a w dni upalne w związku ze zwiększo-

tych w produktach zbożowych, ziemnia-

nym poceniem się – jeszcze więcej. Staraj się

kach, kaszach, ryżu, warzywach i owocach.

unikać napojów gazowanych, kawy, mocnej

Węglowodany proste znajdują się w cukrze,

herbaty i oczywiście napojów alkoholowych.

miodzie i owocach. Mogą być spożywane

Woda do picia powinna być czysta, dobrej

według potrzeb, ale w przypadku skłonności

jakości (najlepiej niegazowana). Soki owoco-

do nadwagi zachowaj umiar.

we i warzywne dostarczą Ci oprócz koniecznej

Białka stanowią składnik budulcowy, niezbęd-

objętości płynów także wartościowych składni-

ny do prawidłowego wzrostu dziecka. Niedo-

ków, jak mikroelementy i witaminy. Nie zapo-

stateczna ich ilość we krwi może być przyczyną

mnij o mleku, które jest bogatym źródłem biał-

nadmiernych obrzęków i przyrostu masy ciała

ka i wapnia. Jeżeli jednak należysz do dość

licznej grupy ludzi nie lubiących surowego lub

• Witamina A w dużych ilościach zawar-

przegotowanego mleka, to nie ma powodu

ta jest w mięsie, mleku, maśle, rybach,

aby zmuszać się do jego picia. Tak samo war-

żółtku jajka, marchwi, ciemnozielonych

tościowe jak mleko są jego przetwory – kefiry

warzywach liściastych. Potrzebna jest do

i jogurty, których duży wybór jest obecnie na

prawidłowego rozwoju narządu wzroku,

naszym rynku. Od kilku lat jogurty są wzbo-

skóry i błon śluzowych, wzrostu chrząstek

gacane probiotykami. Najczęściej są to bak-

i kości. Nie powinna być stosowana dodat-

terie z grupy Lactobacillus, bardzo korzystne

kowo bez zalecenia lekarza, szczególnie

dla flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.

w I trymestrze, ponieważ jej nadmiar

Pijąc więc jogurty nie tylko dostarczasz białka

może być przyczyną nieprawidłowego

mleka, wapń, ale również wpływasz na regulację flory bakteryjnej.

rozwoju dziecka.
• Witamina D – podobnie jak witamina

Zagadnienie probiotyków wymaga kilku

A – jest rozpuszczalna w tłuszczach i lepiej

uwag wyjaśniających. Probiotykami nazywa-

wchłania się z przewodu pokarmowego

my żywe mikroorganizmy, które po doustnym
podaniu wywierają korzystny wpływ zdrowotny poprzez poprawę mikroflory przewodu
pokarmowego. Działanie probiotyczne mają
przede wszystkim bakterie produkujące kwas
mlekowy, takie jak Lactobacillus oraz Bifidobacteria. Powinny one występować w przewodzie pokarmowym człowieka w warunkach
naturalnych. Po podaniu w produktach do których są dodawane, np. jogurty lub soki owocowe, lub w postaci preparatów dostępnych
bez recepty, kolonizują jelito i wywierają swój
dobroczynny wpływ. Probiotyki są powszechnie stosowane w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób przewodu pokarmowego, a przede
wszystkim w biegunkach.
Witaminy zapewniają właściwy przebieg wielu procesów metabolicznych w organizmie,
zwiększają jego odporność i są niezbędne do
prawidłowego rozwoju dziecka. Jednak nadmiar niektórych witamin może być szkodliwy. Dlatego stosowanie wszelkich preparatów
witaminowych w ciąży powinnaś skonsultować z lekarzem.
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Jak się odżywiać w czasie ciąży
z posiłkami zawierającymi tłuszcz. Pokar-

Wchodzą w skład enzymów i płynów ustro-

my bogate w nią to: tłuste ryby, wątro-

jowych. Niektóre z nich występują w ilościach

ba, żółtko jaja. Reguluje ona poziom wap-

śladowych, inne – jak żelazo, wapń, sód, po-

nia w organizmie i zapewnia prawidłowe

tas, magnez, fosfor, chlorki – dają się zmierzyć

uwapnienie kości. Choć w okresie ciąży

ilościowo we krwi.

zwiększa się zapotrzebowanie na witami-

• Magnez jest niezbędny dla prawidłowej

nę D, zwykle wystarcza odpowiednia die-

czynności tkanki mięśniowej i układu ner-

ta, by je zaspokoić. Jej nadmiar może być

wowego. Jego niedobór w ciąży może po-

szkodliwy dla dziecka.

wodować bolesne skurcze mięśni, zaburze-

• Witamina E – zwana witaminą płodności

nia rytmu serca, wzmożoną pobudliwość

– jest potrzebna do prawidłowego prze-

nerwową. Produkty bogate w magnez to:

biegu ciąży, działa ochronnie na komórki,

zboża, kasze, orzechy, nasiona, warzywa li-

zapobiegając ich szybkiemu starzeniu się

ściaste, kakao.

i niszczeniu. Znajduje się w olejach roślinnych, kaszach, jajkach i warzywach.

• Żelazo jest podstawowym składnikiem
hemoglobiny, która umożliwia krwinkom

• Witamina C bierze udział w przemianach

czerwonym transport tlenu w organizmie.

metabolicznych organizmu, działa och-

Głównym objawem niedoboru żelaza jest

ronnie na ściany naczyń, ułatwia wchła-

niedokrwistość. Bogatym źródłem łatwo

nianie żelaza z przewodu pokarmowego.

przyswajalnego żelaza jest mięso i jego

Bogate w witaminę C są świeże owoce

przetwory. Inne jego źródła to produkty

i zielone warzywa, a zwłaszcza: czarna

zbożowe i zielone warzywa. Obecność wi-

porzeczka, truskawki, owoce cytrusowe,

taminy C w pożywieniu poprawia wchłania-

cebula, kapusta, sałata, szpinak, papryka, pietruszka.

nie żelaza.
• Wapń reguluje procesy krzepnięcia krwi

• Witaminy grupy B pełnią niezwykle waż-

i zużywany jest do budowy układu kostne-

ną rolę w podziałach komórkowych i prze-

go dziecka. Ma też duże znaczenie w pra-

mianach hormonalnych, dlatego są bardzo

widłowej czynności mięśni. Źródłem wap-

istotne dla prawidłowego rozwoju dziec-

nia są mleko i jego przetwory, ale – uwaga

ka oraz dla przebiegu ciąży. Niedobór nie-

– z wyjątkiem białego sera. W trakcie je-

których witamin z tej grupy (B6, B12, kwas

go produkcji większość wapnia pozostaje

foliowy) może być przyczyną niedokrwi-

w serwatce, dlatego nie jest on dobrym źró-

stości. Główne źródła tych witamin to:

dłem wapnia, w odróżnieniu od serów żół-

ziarna zbóż, brukselka, kalafior, szpinak,

tych. Wapń znajdziemy też w produktach

pomarańcze, mięso, mleko, kasze, ryby,

zbożowych, zielonych warzywach, olejach

drożdże, czekolada.

i nasionach.
• Fosfor warunkuje prawidłową budowę ko-
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Minerały Ich rola w prawidłowym funk-

ści i zębów. Zawarty jest w mleku, pieczy-

cjonowaniu organizmu jest niezastąpiona.

wie, drobiu.

• Sód i potas biorą udział w przewodnic-

widłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziec-

twie elektrycznym mięśni i nerwów oraz

ka. Jego niedobór może być przyczyną wola

utrzymują równowagę kwasowo-zasado-

tarczycy.

wą. W dużych ilościach potas znajduje się

• Cynk, miedź, selen, mangan i chrom ma-

w ziemniakach, bananach, pomidorach

ją znaczenie w procesach enzymatycznych

oraz w wielu innych owocach i warzywach,

i choć w ustroju człowieka występują w śla-

w chlebie, rybach i nasionach. Źródłem so-

dowych ilościach, to są niezbędne do jego

du jest głównie przetwarzana żywność (tak-

prawidłowego funkcjonowania. Do tej gru-

że dodawana do posiłków sól kuchenna).
• Chlorki, podobnie jak sód i potas, biorą

py zalicza się także fluor, który warunkuje
właściwy rozwój zębów i kości.

udział w przemianach wodnoelektrolito-

Zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia:

wych. Ich głównym źródłem jest sól ku-

• urozmaicaj posiłki, stosuj pełnowartościo-

chenna.
• Jod jest minerałem potrzebnym do wytwarzania hormonów tarczycy i wpływa na pra-

we produkty spożywcze – w ten sposób
pokryjesz zapotrzebowanie na wszystkie
składniki odżywcze,
• unikaj nadmiaru soli i cukru.
• tłuszcze zwierzęce (zwłaszcza tłuste mięso, smalec, śmietanę) zastąp oliwą, olejami roślinnymi i tłustymi rybami morskimi zawierającymi nienasycone kwasy
tłuszczowe.
Właściwa dieta zwykle dostarcza organizmowi niezbędnych witamin i minerałów. Jednak najprawdopodobniej Twój
lekarz zaleci Ci profilaktyczne stosowanie któregoś z preparatów witaminowych lub zawierających żelazo, najlepiej
z kwasem foliowym w celu uzupełnienia
ewentualnych niedoborów.

Jak planować posiłki?
Pamiętaj, że prawidłowe wykorzystanie składników pożywienia jest możliwe wtedy, gdy
posiłki zostaną właściwie rozłożone. Przerwy
między posiłkami w ciągu dnia nie powinny być dłuższe niż cztery do sześciu godzin,

45

Wielkie przygotowania
1. Tzw. koci grzbiet
Ćwiczenie na okres całej ciąży. Pozwala zmniejszyć obciążenie kręgosłupa i odciążyć mięśnie grzbietu. Należy uklęknąć i oprzeć się na
wyprostowanych rękach. Naprzemiennie rozluźniać mięśnie ramion
i grzbietu, a następnie wyginać kręgosłup ku górze, napinając mięśnie brzucha i pośladków z przygięciem głowy do klatki piersiowej.
2. Ćwiczenie na równowagę i koncentrację
Umiejętność jednoczesnego rozluźniania i napinania różnych grup
mięśni oraz kontrolowanie tego, co się dzieje z własnym ciałem, są
bardzo ważne podczas skurczów w czasie porodu. Pozycja wyjściowa jak do „kociego grzbietu”. Następnie unieś i wyprostuj jednocześnie lewą ręką i prawą nogę. Wytrzymaj tak 5–10 sekund. Zmiana
ręki i nogi. Zakończ, wykonując „koci grzbiet”.
3. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie krocza i pośladków
Pozycja wyjściowa: siad podparty – nogi ugięte w kolanach, stopy
oparte o podłogę, tułów odchylony do tyłu wsparty na wyprostowanych rękach. Wykonanie ćwiczenia: unieś pośladki ku górze, utrzymując cały ciężar ciała na rękach i nogach. Wytrzymaj 5–10 sekund.
Powoli powróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 5 razy.
4. Ćwiczenie na rozciąganie mięśni i ścięgien obręczy miednicznej
Stań przy drabince (może być jakieś inne stabilne oparcie, którego
będziesz się mogła pewnie uchwycić), a następnie zgiętą w kolanie
nogę unieś przed siebie i uchwyć ręką. Delikatnie odciągnij nogę na
zewnątrz. Ważne, abyś ćwiczenie wykonywała płynnie i spokojnie,
oddychając przy tym głęboko. Pamiętaj, że nic na siłę.

5. Ćwiczenie na mięśnie krocza
Stań w lekkim rozkroku. Ręce możesz wyciągnąć przed siebie lub na
boki. Powoli uginaj kolana, rozchylając je jednocześnie na zewnątrz.
Wytrzymaj w tej pozycji jeźdźca przez pewien czas, starając się rozluźnić mięśnie krocza. Powracaj powoli do pozycji wyjściowej. W czasie wszystkich ćwiczeń statycznych pamiętaj o głębokim świadomym
oddychaniu – to bardzo pomaga kontrolować napięcie i rozluźnienie
poszczególnych partii mięśni.
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brzucha. Ćwiczenia relaksacyjne polegają na

powinnaś także włączyć ćwiczenia oddycha-

napinaniu i rozluźnianiu mięśni poszczegól-

nia, które będą Ci potrzebne w pierwszym

nych części ciała po kolei, następnie napina-

i drugim okresie porodu.

niu i rozluźnianiu większych grup mięśniowych

Korzystnie wpłyną na Ciebie ćwiczenia zapo-

jednocześnie. Ważne jest także, abyś znalazła

biegające płaskostopiu i masaż stóp, przy-

dla siebie najodpowiedniejszą pozycję odprę-

noszący relaks coraz bardziej obciążonym

żającą. Ćwiczenie mięśni poszczególnych części

kończynom. Dobrze byłoby, gdybyś ćwi-

ciała (krążenie nadgarstkami, zginanie palców

czyła razem z partnerem, który kontrolował-

rąk i stóp) poprawia ich ukrwienie, zapobiega

by prawidłowość wykonywanych ćwiczeń.

tworzeniu się obrzęków i żylaków. Ćwiczenie

Masowanie przez partnera mięśni w odcin-

ramion i przedramion obu rąk wzmocni mię-

ku krzyżowo-lędźwiowym oraz masaż nóg

śnie piersiowe i poprawi kształt piersi.

poprawi krążenie i zapobiegnie bólom tych
części ciała.
W dru giej połowie cią ży uni kaj ro bie-

Pamiętaj, aby zmniejszyć intensywność
ćwiczeń w okresie przypadającej miesiączki.

nia ćwi czeń re lak sa cyj nych w po zy cji na
wznak. Lepiej będzie, jeżeli większość z nich
będziesz wykonywała na boku z wałkiem lub
poduszką podłożonymi pod nogę.

W drugim trymestrze powtarzaj te same

W trzecim trymestrze powtarzasz ćwiczenia

ćwiczenia. Dołącz do nich takie, które będą

z dwóch pierwszych trymestrów, a ponadto

wzmacniały mięśnie dna miednicy – np.

przygotowujesz się do parcia w czasie dru-

marsz na pośladkach do przodu i do tyłu.

giego okresu porodu. Właściwe oddychanie

A także – poprawiające elastyczność i rucho-

w czasie porodu pozwoli na rozładowanie

mość w stawach biodrowych, np. krążenie

napięcia mięśnia macicy i poprawi dopływ

nogami w pozycji leżącej na wznak. Teraz

krwi do dziecka. Podczas nauki parcia zwra-
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ju, w którym przeprowadzono badanie). Musi

poziomy). Odległości pomiędzy szczebelka-

być dostosowany do wieku i wagi dziecka,

mi nie mogą być większe niż 8 cm. W sklepie

mieć zagłówki i boczne osłony. Dobrze, jeśli

trzeba sprawdzić, czy łóżko jest solidnie i sta-

ma własne pasy bezpieczeństwa. Ważne jest

rannie wykonane, czy jest stabilne.

też, by kąt nachylenia oparcia był regulowany.

Ważne jest też, by było pomalowane nietok-

Gdy dziecko zaśnie, możemy przestawić fote-

sycznymi farbami i lakierami.

lik w pozycję półleżącą.

Łóżeczko powinno być wyposażone w gładki

Dla dzieci tuż po urodzeniu (grupa 0, wiek do

materacyk, niezbyt miękki, wykonany z pianki

9 miesięcy) najlepsze są foteliki kołyski. Łatwo

poliuretanowej lub pianki połączonej z włók-

się je wyjmuje, mogą służyć w domu jako nosi-

nem kokosowym. Są w sprzedaży łóżeczka

dełko, bujak lub leżaczek. Fotelik kołyskę sto-

z opuszczanym bokiem, szufladą na pościel

suje się, póki dziecko nie osiągnie wagi 9 kg.

i wyjmowanymi szczebelkami, można też

Niestety szybko się z niego wyrasta.

kupić łóżko wielofunkcyjne, które „rośnie wraz

Można stosować fotelik wcześniej używany

z dzieckiem”.

przez inne dziecko – musimy mieć jednak pew-

Do łóżeczka trzeba dokupić: 2–3 zmiany

ność, że nie brał on udziału w żadnym wypad-

pościeli, kocyk, kołderkę, folię plastikową lub

ku samochodowym!

podgumowany materiał do ochrony łóżecz-

Uwaga: jeśli samochód wyposażony jest

ka przed zmoczeniem. Zamiast kołderek

z przodu w poduszki powietrzne, to nie

można też kupić specjalne śpiworki. Mają tę

możesz montować fotelika na przednim sie-

wspaniałą zaletę, że nie trzeba wtedy wsta-

dzeniu.

wać w nocy i sprawdzać, czy dziecko nie jest
odkryte. Dla dziecka, które już zaczyna prze-

Łóżeczko

wracać się bądź próbuje siadać, bardzo przy-

Najlepsze są łóżeczka drewniane ze szczebel-

dają się boczne zabezpieczenia wkładane do

kami i regulowaną wysokością posłania (dwa

środka łóżeczka.
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budzenie dziecka przy każdym stawianiu bądź
składaniu budki. W gondoli powinno być miejsce na przypięcie szelek ochronnych.
Każdy wózek powinien mieć dobre hamulce.
Trzeba też sprawdzić, czy można wózek złożyć
i czy zmieści się nam do samochodu. Można
też kupić modele typu dwa w jednym, czyli
wózek głęboki, który później przekształca się
w spacerówkę.
Ponieważ niewskazane jest używanie poduszki

Warto również zaopatrzyć się w chustę do

jako niebezpiecznej dla niemowlęcia, można

noszenia niemowląt i małych dzieci. Chustę

kupić specjalny klin, który wkładany pod mate-

można stosować od dnia narodzin dziecka,

racyk lub pod nogi łóżeczka zapewni skośne

w odróżnieniu od nosidełka, które jest zale-

ułożenie dziecka.

cane dopiero po 3. miesiącu życia.

Uwaga: przy zakupie mebelków zwróć
uwagę, aby posiadały one odpowiednie
atesty.
Warto też zaopatrzyć się w monitor oddechu

Wanienka
Można kupić samą wanienkę lub wybrać
cały zestaw do przewijania. W zestawie
oprócz wanienki jest materacyk do przewijania dziecka, uchwyt na ręcznik, boczne kie-

– urządzenie które kontroluje oddech w cza-

szenie i taca na potrzebne przy kąpieli rzeczy.

sie snu dziecka. Zaalarmuje ono w przypad-

Zestaw jest droższy, ale dużo wygodniejszy.

ku wystąpienia bezdechu oraz zadławień

Kupując wanienkę do kąpieli, wybierz jak naj-

i zakrztuszeń u noworodka, co może zapo-

większą. Będziesz jej używać dość długo, gdyż

biec Zespołowi Nagłego Zgonu Niemowlęcia

nie należy kąpać małego dziecka w wannie dla

(SIDS).

dorosłych. Do wanienki można wstawić leża-

Wózek

kę, do której kładzie się dziecko. Dzięki tym

czek kąpielowy lub umocować specjalną siatDla noworodka kupujemy wózek głębo-

udogodnieniom masz obie ręce wolne. Nie-

ki. Fatalny stan naszych dróg i chodników

zależnie od wszystkiego nie można nawet na

sprawia, że najważniejszym kryterium przy

chwilę zostawiać dziecka samego w wodzie!

wyborze modelu staje się amortyzacja. Jesz-
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cze w sklepie trzeba sprawdzić, czy wybra-

Ubranka dla noworodka

nym wózkiem łatwo wjeżdża się na schodek,

Musimy zaopatrzyć się w:

jak zachowuje się po naciśnięciu od góry, czy

Koszulki trykotowe lub batystowe, zapina-

jest stabilny i czy łatwo się prowadzi.W skle-

ne z boku, zawiązywane lub wkładane przez

pie należy też sprawdzić, czy napinacz budki

głowę. Ostatnio coraz popularniejsze są kom-

pracuje cicho. W przeciwnym razie grozi nam

binezoniki typu body – z krótkimi rękawkami

ÉƘĵĘąĸĘÞĦ
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z innymi mamami online

familyservice.pl

Wielkie przygotowania
Zdecydowano o tzw. suchej pielęgnacji pępo-

jeśli ręcznik frotte powoduje podrażnienie.

winy. Nie zaleca się więc stosowania alkoholu

Gazę należy przykładać raz za razem, aby nie

etylowego do odkażania kikuta zarówno w

napinać skóry oczu. Jeśli maluszek po prze-

warunkach szpitalnych jak i domowych. Kikut

budzeniu będzie miał sklejone oczy, do pielę-

pępowiny ma być myty ciepłą woda z mydłem

gnacji możesz zastosować lekko ciepły napar

i osuszany delikatnie ręcznikiem. W przypadku

z rumianku. Jeśli zauważysz, że dziecko pocie-

konieczności odkażania kikuta pępowiny zale-

ra oczy rączką lub gdy przy brzegach powiek

cany jest preparat – octenisept na bazie roz-

pojawia się ropna wydzielina, nie stosuj na

tworu wodnego lub chlorheksydyna w zasyp-

własną rękę żadnych kropli ani innych środ-

ce. Preparat odkażający należy stosować jeden

ków pielęgnacyjnych. Natychmiast skontaktuj

raz na dobę, ze szczególnym uwzględnieniem

się z lekarzem. Dodatkowo pamiętaj o tym, aby

nasady kikuta.

chronić oczy swojego dzidziusia przed mocnym
światłem, a zwłaszcza przed ostrym słońcem.

Pielęgnacja paznokci
Paznokcie należy obcinać delikatnie, specjalny-

Pielęgnacja nosa

mi cążkami lub nożyczkami dla dzieci. Przed

Także do nosa dziecka nie wkładaj żadnych

każdym użyciem należy zdezynfekować je

przedmiotów – wacików, chusteczek itp.

spirytusem. Ponieważ obcinanie paznokci nie

W przypadku, gdy dziecko ma zatkany nos,

będzie należeć do najbardziej lubianych przez

można odessać wydzielinę za pomocą miękkiej

twoje dziecko czynności, najlepiej więc robić

gumowej gruszki, którą należy przystawić do

to podczas snu maleństwa.

przedsionka nosa lub usunąć ją nawilżonym
solą fizjologiczną wacikiem.

Pielęgnacja uszu
Należy myć tylko małżowinę uszną dziecka

Higiena jamy ustnej

dobrze odciśniętym wacikiem. Wnętrze ucha

Pierwsze ząbki wyrzynają się około 6-7 mie-

oczyszcza się samo, a wkładanie do niego

siąca życia dziecka. Zwykle już wcześniej nie-

jakichkolwiek przedmiotów (w tym pałeczek

mowlę obficie się ślini, staje się niespokojne

z wacikami) jest niebezpieczne.

i płaczliwe. Przy ząbkowaniu na ogół swędzą
i obrzmiewają dziąsła. Łagodzenie tego obja-
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Pielęgnacja oczu

wu jest możliwe przez zastosowanie delikat-

Oczy dziec ka prze my wa my prze go-

nego masażu dziąseł, który można wykonywać

to wa ną wo dą lub so lą fi zjo lo gicz ną

palcem oraz stosując specjalne żele łagodzą-

(w aptekach dostępne są jednorazowe, kon-

ce ból.

fekcjonowane pojemniki z jałową solą fizjo-

W tym okresie dzieci chętnie używają gryzacz-

logiczną). Do tego celu używamy jednorazo-

ków. Wszystkie przedmioty, które dziecko bie-

wych wyjałowionych gazików. Przemywanie

rze do buzi powinny być dokładnie umyte.

należy zawsze rozpocząć od skroni do nosa.

Wyrzynanie się wszystkich ząbków trwa oko-

Do osuszania także stosuj wyjałowioną gazę,

ło dwóch lat. W przypadku gdy wystąpi spa-

dek apetytu, stany podgorączkowe, wolniejsze

a w niej bluz kę z krót kim rę ka wem,

stolce należy zwrócić się do lekarza.

w której wygodnie Ci będzie rodzić, szlafrok,
dwie koszule nocne rozpinane z przodu,
kil ka par maj tek ba wełnia nych, skar pet-

Aby higiena zębów Twojego dziecka
była prawidłowa, musisz zadbać o nią
już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Usuwając płytkę bakteryjną, nie dopuścisz do rozwoju próchnicy, dlatego
na początku przecieraj dziąsła maleństwa zwilżonym wacikiem.

ki lub rajstopy, kapcie, klapki pod prysznic,
dwa ręczniki, przybory toaletowe.
Warto zabrać ze sobą paczkę podpasek, chusteczki
higieniczne, jednorazowe wkładki do biustonosza.
Przydatny w pierwszych dniach karmienia piersią
bywa odciągacz do pokarmu.
Pamiętaj, o przygotowaniu wyników badań, które wykonywałaś w ciąży, a z nich najważniejsze są:

Od momentu wyrżnięcia się pierwszych ząb-

grupa krwi, WR, HBsAg, cytologia, wyniki badań

ków mlecznych należy oczyszczać je starannie

ultrasonograficznych, ostatnia morfologia i bada-

miękką szczoteczką zwilżoną wodą. Od 7 mie-

nie moczu. Nie zapomnij o zabraniu ze sobą karty

siąca życia, a nawet wcześniej, aż do 14 roku

ciąży. Jeżeli miałaś jakieś konsultacje specjalistycz-

życia, można zacząć podawać dzieciom pre-

ne lub posiadasz karty informacyjne z pobytów w

paraty zawierające związki fluoru. Nie-

szpitalach z okresu ciąży lub wcześniejsze – mogą

mowlętom podaje się takie preparaty w formie

się one okazać przydatne. Do przyjęcia do szpita-

kropli, natomiast starszym dzieciom zaleca się

la potrzebne są dokument potwierdzający ważne

ssać tabletkę.

ubezpieczenie zdrowotne oraz dowód osobisty.
Zabierz ze sobą również butelkę wody mineral-

Co zabrać ze sobą do szpitala?

nej lub sok owocowy. Dowiedz się czy koniecz-

Dwa ty go dnie przed wy zna czo nym ter-

ne jest przyniesienie ubranek i bielizny dla

mi nem po ro du na szy kuj so bie tor bę,

dziecka oraz pieluszek.
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WYPOWIEDŹ EKSPERTKI

dr n. hum. Justyna Korzeniewska
psycholog dziecięcy

RADOŚĆ OCZEKIWANIA
– MIŁE PRZYGOTOWANIA

O

czekiwanie na narodziny dziecka łączy w sobie przygotowywanie otoczenia dla
maluszka i przemiany psychiczne przyszłej mamy. Kompletowaniu wyprawki
dla malucha towarzyszą wyobrażenia i przemyślenia, jak najlepiej o niego zadbać. Rodzą
się pytania o okazywanie uczuć niemowlakowi, który na początku właściwie tylko śpi i je.
Jak powiedzieć mu o miłości, jeśli jeszcze nie rozumie słów, słabo reaguje na uśmiech i nie
przyjmuje prezentów? Skutecznym sposobem na okazanie uczuć i zbudowanie bliskiej
więzi oraz przywiązania pomiędzy mamą a dzieckiem jest dbanie o jego komfort. Dzięki
temu każde pojawienie się mamy i kontakt z nią niemowlak skojarzy z przyjemnością
zaspokajania jego potrzeb i przywiązuje się do niej, odwzajemniając jej uczucia.
Wyjątkowym momentem w życiu maluszka jest karmienie. Dziecko biologicznie jest
predysponowane do głębokiego przeżywania
tego momentu. Natura wyposażyła je w zdolności, które pomagają mu zmaksymalizować
doświadczenia tej chwili. Właśnie dlatego
ostrość jego wzroku jest najlepsza na odległość
20–30 cm, co pozwala mu obserwować twarz
mamy. Dziecko, zaspokajając potrzebę jedzenia,
jednocześnie czuje bliskość i ciepło ciała mamy,
patrzy jej w oczy, śledzi uśmiech, słucha głosu.
Warunkiem połączenia tych wszystkich doświadczeń w jednym momencie jest wygodna pozycja
mamy i maluszka podczas karmienia. Pomocą

DO KARMIENIA (DGY01)

w tym jest Rogalik do karmienia od Fisher-Price®,
który zapewniając odpowiednią pozycję dziecka,
pozwala mu efektywnie ssać i jednocześnie bez
przeszkód obserwować twarz mamy, uważnie
patrzeć w jej oczy, reagować na jej uśmiech.
Ważne jest, że dziecko nie musi rozstawać się
z tym mile kojarzącym się mu przedmiotem. Może
z niego korzystać także jako z platformy do zabawy
w pozycji półleżącej, kiedy z zadowoleniem podnosi głowę i unosi barki, żeby ochoczo sięgać po
zabawki. Później, gdy będzie próbował siedzieć,
rogalik przyda się jako bezpieczna podpórka
i jednocześnie pałąk z zabawkami zachęcającymi
do aktywności.

akcesoria te gwarantują wygodną pozycję,
zapewniając relaks i umożliwiając ciekawą zabawę.

Rozstając się chwilowo z mamą, dziecko również
może odczuwać jej troskę, jeśli jest odkładane
do miejsca, gdzie jest mu wygodnie i może
doświadczać ciekawej zabawy. Zapewnią mu
to np. Komfortowy leżaczek lub Mata z pianinkiem,
przygotowane przez ekspertów Fisher-Price®.
Respektując potrzeby ﬁzyczne niemowlaków,

Korzystanie z tych akcesoriów jest dla dziecka
bardzo mobilizujące, bo nawet niewielki wysiłek
i delikatny ruch jest nagradzany miłym bujaniem
w leżaczku lub ciekawymi dźwiękami pianinka
i przyjemnymi kolorami zabawek.

KOMFORTOWY
LEŻACZEK
(CJJ79)

MATA Z PIANINKIEM
(BMD80)

Po dniu pełnym wrażeń dziecko potrzebuje
pomocy w spokojnym zasypianiu. Wtedy pomocne
są łagodne bodźce, monotonne ruchy oraz
delikatne dźwięki. Takie oferuje dziecku Karuzelka
z misiami i projektorem Fisher-Price®. Maluszek
ma do wyboru subtelną muzykę, kojący szum lub
relaksujące odgłosy natury. Jego oczka zamyka
do snu powolny ruch misiów oraz reﬂeksy świetlne
z projektora. Dzięki temu maluszek nie nudzi się,

zasypiając, ale też żaden zaskakujący bodziec nie
zakłóci jego zapadania w sen.
Wiele przyszłych mam, myśląc o oczekiwanym
dziecku, zastanawia się, jak najlepiej je uspokajać,
zabawiać, sprawiać mu radość. Odpowiedzi
na te pytania można znaleźć, uważnie analizując
różne akcesoria dla maluszków. Te najlepsze
podpowiadają, jak okazywać uczucia i troskę
poprzez trafne zaspokajanie potrzeb maleństwa.

KARUZELKA Z MISIAMI (CDN41)
Więcej porad na www.ﬁsher-price.com
www.facebook.com/FisherPricePolska
Artykuł sponsorowany
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z radami dla rodziców. Zarejestruj
się na stronie
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na swobodne zginanie i poruszanie ręką oraz

• Środki przeciwbólowe – stosowane są

na zmiany pozycji bez ryzyka uszkodzenia żyły.

u rodzących bardzo wrażliwych na ból,
które nie potrafią poradzić sobie z odczu-

Leki stosowane w czasie porodu

waniem bólu, co źle wpływa na postęp

W czasie porodu mogą być zastosowane

porodu. Niektóre z tych leków mogą mieć

u Ciebie różne leki. Poniżej przedstawiamy

niekorzystny wpływ na dziecko i dlatego

krótki opis najważniejszych.

nie powinny być stosowane w zbyt dużych

• Oksytocyna – jest hormonem tylnego pła-

dawkach. Ich efektywność zależy nie tylko

ta przysadki mózgowej i wywołuje skurcze

od podanej dawki, ale i od indywidualnej

mięśnia macicy. Podaje się ją w celu wzmoc-

wrażliwości rodzącej i w przypadku silnego

nienia lub wywołania skurczów macicy oraz

bólu jest ona ograniczona.

zaraz po urodzeniu dziecka w celu obkur-

• Środki uspokajające (np. relanium) stosuje

czenia macicy (co przeciwdziała zwiększo-

się do zrelaksowania pacjentek niespokoj-

nemu krwawieniu i przyśpiesza wydalenie

nych i nadpobudliwych, których zachowa-

łożyska).

nie zakłóca przebieg porodu. Podaje się je

• Leki rozkurczowe – wpływają rozluźniająco

zwykle w trakcie porodu na długo przed

na szyjkę macicy, ułat-wiając jej rozwieranie

urodzeniem dziecka, tak aby zminimalizo-

i łagodząc ból. Często łączone są z łagod-

wać ich oddziaływanie na dziecko po po-

nymi środkami przeciwbólowymi.

rodzie.
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Poród i połóg
Szerokie zastosowanie znieczulenia zewnątrz-

Jeśli wspólnie z lekarzem podejmiesz decyzję

oponowego stało się możliwe po wynalezieniu

o zastosowaniu takiego znieczulenia, najpierw

bezpiecznych cewników z tworzyw sztucznych.

będziesz miała założony do żyły wenflon. Jest

Cewnik wprowadza się do przestrzeni zewną-

to igła z tworzywa sztucznego pozwalająca

trzoponowej i bezpiecznie utrzymuje go tam

na zginanie i poruszanie ręką w czasie poda-

przez dłuższy czas bez potrzeby leżenia w łóż-

wania dożylnie kroplówek i leków. Otrzymasz

ku. Można w sposób ciągły podawać i regulować

dożylnie kroplówki. Następnie lekarz ułoży

dawkę leku potrzebną do uzyskania odpowied-

Cię w pozycji siedzącej lub leżącej na boku

niego znieczulenia, a także zabezpieczyć znie-

i poprosi o maksymalne wygięcie grzbietowe

czulenie w razie konieczności wykonania cięcia

pleców.

cesarskiego.

Zabieg wkłucia do przestrzeni zewnątrzopono-

Powikłaniami tego typu znieczulenia mogą być:

wej wykonuje się w warunkach sterylnych, dlate-

• Zahamowanie postępu porodu. Aby tego

go przemyje Ci miejsce nakłucia płynem dezyn-

uniknąć, stosuje się je w przypadku odpo-

fekującym. Następnie znieczuli skórę w miejscu

wiednio zaawansowanego porodu.

wkłucia – poczujesz ukłucie jak przy zwyczajnym

• Obniżenie ciśnienia tętniczego. Aby te-

zastrzyku. I odtąd nie powinnaś odczuwać więcej

mu zapobiec, przed zabiegiem podaje się

dolegliwości, poza niewielkim uciskiem w czasie

dożylnie kroplówki i kontroluje się często

zakładania igły. Po tej igle wprowadzony zostaje

ciśnienie tętnicze.

do przestrzeni zewnątrzoponowej cewnik, które-

• Wyjątkowo może dojść do porażenia mię-

go zewnętrzny koniec przykleja się wzdłuż ple-

śni oddechowych, lecz nie w wyniku uszko-

ców i do ramienia. Przez koniec cewnika podaje

dzenia rdzenia kręgowego, a z powodu

się lek znieczulający. Dawki leku można w zależ-

zbyt dużego stężenia leku w przestrzeni

ności od potrzeb powtarzać w określonych

zewnątrzoponowej.

odstępach czasu. Znieczulenie centralne, przede

• Odległym powikłaniem mogą być bóle gło-

wszystkim zewnątrzoponowe, jest jedynym sku-

wy po porodzie, które zwykle trwają krótko

tecznym sposobem przerwania bólu porodowe-

i ustępują same.

go o bardzo dużym nasileniu.

• Inne powikłania są niezwykle rzadkie.

W określonych sytuacjach znieczulenie zewnątrzoponowe jest wręcz zalecane ze wskazań
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Wykonanie znieczulenia

lekarskich. W przypadku braku takich wskazań

zewnątrzoponowego

w większości szpitali istnieje możliwość znieczu-

Znie czu le nie po win no być wy ko ny wa ne

lenia na życzenie. Najczęściej jest to traktowane

w warunkach szpitalnych, tak aby w przypad-

jako usługa ponadstandardowa za dodatkową

ku powikłań była możliwość szybkiego i sku-

opłatą. Nie jest wcale powiedziane, że będziesz

tecznego im przeciwdziałania. Wykonuje je

z takiego znieczulenia musiała skorzystać, ale

lekarz anestezjolog po uprzednim stwierdze-

być może świadomość, że jest ono w zasięgu

niu przez położnika lub położną odpowied-

ręki, zmniejszy Twój lęk i pozwoli łatwiej przebyć

niego zaawansowania porodu.

poród.

Poród i połóg
by brodawki sutkowe jak najszybciej wygoiły

szych powikłań i wymaga leczenia farma-

się. Można na kilka godzin wstrzymać karmie-

kologicznego).

nie tą piersią, w której jest popękana brodawka i przyspieszyć jej gojenie poprzez smarowa-

Depresja poporodowa

nie jej kroplami pokarmu kilka razy dziennie

Ciąża i poród wywierają ogromny wpływ na

i suszenie. Spróbuj także dwa, trzy razy dzien-

organizm i umysł kobiety. Przez dziewięć mie-

nie posmarować brodawkę sutkową oczysz-

sięcy oczekiwałaś narodzin dziecka i wyobra-

czoną lanoliną lub maścią z witaminami A i D.

żałaś sobie, jak wspaniale będzie wyglądać

Sytuacje w czasie połogu, o których powin-

moment, kiedy będziesz mogła przytu-

naś poinformować twojego lekarza:

lić swoje maleństwo. Zdarza się jednak, że

• Obfite krwawienie z dróg rodnych;

po tak emocjonującym przeżyciu jakim jest

• Cuchnące odchody lub brak wydzieliny;

poród, twój organizm jest wyczerpany. Przede

• Utrzymujący się ból w dole brzucha lub

wszystkim potrzebuje więc regeneracji, która

w kroczu, zaczerwienienie rany poopera-

nie zawsze jest mu zagwarantowana, gdyż

cyjnej lub krocza;

często brakuje ci czasu na odpoczynek.

• Dreszcze, gorączka lub utrzymujące się
stany podgorączkowe;
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Zamiast spodziewanej radości może wystąpić
uczucie niepokoju, lęku i przygnębienia. Jeśli

• Bolesne zgrubienie w piersi;

stajesz się skłonna do płaczu z byle powo-

• Ból, obrzęk i zaczerwienienie w okoli-

du, jesteś bardziej drażliwa, straciłaś wiarę,

cy kończyn dolnych (może to świadczyć

że jesteś w stanie podołać trudom macierzyń-

o rozpoczynającym się procesie zapalnym

stwa, nie oznacza to od razu objawów depre-

naczyń żylnych nóg – jest to jedno z częst-

sji poporodowej.

ơƘƒĘąŧơ͈Ƥą͋͋͋
dzieci często i z czułością dotykane,
przytulane, masowane lepiej się rozwijają,
lepej śpią, są spokojniejsze i zdrowsze?
Więcej ciekawych informacji na

familyservice.pl

Jak karmić piersią
miły piersią, co było związane z ówczesną
modą. Czasem nawet w dobrej wierze odradzają karmienie naturalne. Nie mając doświadczenia w karmieniu piersią, nie potrafią nauczyć prawidłowej techniki, pomóc w radzeniu
sobie z typowymi problemami. Dlatego karmienie piersią stało się współcześnie sprawą
świadomego wyboru; bywa, że wbrew opinii
otoczenia. Ponadto wśród kobiet krąży wiele błędnych przekonań czy wręcz przesądów
na temat karmienia piersią. Sprostujmy niektóre z nich.
Nieprawdą jest, że: ilość mleka zależy od
wielkości piersi – duże piersi zawierają
przede wszystkim więcej tkanki tłuszczowej; karmienie psuje figurę; niezdolność
do karmienia piersią jest dziedziczna; matka zaziębiona lub chora na grypę nie może
karmić; nie można karmić po cięciu cesarskim; bliźnięta muszą być sztucznie dokar-
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miane; nerwowość hamuje laktację (może
jedynie utrudniać wypływanie mleka i powodować zastój pokarmu).
Nie które ko bie ty kar mią ce pier sią mo gą
zniechęcić się przy wystąpieniu pierwszych
trud no ści. Naj czę ściej ma ją one cha rak ter
prze mi ja ją cy, moż na im za po bie gać lub
sku tecz nie so bie z ni mi ra dzić. Po zna nie
me cha ni zmów po wo du ją cych te kło po ty,
a tak że spo so bów ra dze nia so bie z ni mi,
a przede wszy st kim na u cze nie się wła ściwej techniki przystawiania dziecka do piersi – po zwa la prze trwać trud ny okres i konty nu o wać kar mie nie z ko rzy ścią dla mat ki
i dziec ka.
War to tak że do wie dzieć się za wczasu, gdzie można uzyskać fachową poradę. W wielu miastach działają poradnie laktacyjne i grupy wsparcia dla karmiących
matek.

mulując w ten sposób większą produkcję pokarmu. Noworodek wymaga od 12 do 18 karmień
w ciągu doby. Z czasem częstotliwość karmień
zmniejsza się. Nawet jeżeli dziecko domaga się
przystawienia jedynie, aby zaspokoić potrzebę
bliskiego kontaktu z matką, nie ma groźby przekarmienia czy nadmiernej stymulacji gruczołu
sutkowego. W takiej sytuacji dziecko ssie wolno, pobierając niewiele pożywienia.
Karmienie na żądanie oznacza brak przerwy
nocnej i przystawianie dziecka do piersi także
w nocy, jeśli się o to upomina. Jest to bardzo
ważne, szczególnie u noworodków i małych
niemowląt, gdyż nie wytrzymują one zbyt długich przerw. Przerwy między karmieniami nie
powinny być dłuższe niż 6 godzin. Jeżeli karmienie nocne ograniczy się tylko do zaspokojenia głodu dziecka bez zabawy i zabiegów pielęgnacyjnych, z czasem dziecko rzadziej będzie
upominać się o jedzenie w nocy. Zalecane jest

jednak utrzymanie karmienia nocnego przez
kilka miesięcy.
Przez pierwsze 4–6 miesięcy po porodzie
nie ma potrzeby dopajania ani dokarmiania innym pokarmem dziecka karmionego
piersią. Dziecko powinno jedynie otrzymać
dodatkowo witaminę D ściśle według zaleceń i pod kontrolą pediatry, gdyż przedawkowanie witaminy D może być niebezpieczne. Bardzo ważne jest właściwe odżywianie
się matki. Dlatego powinnaś stosować dietę
podobną jak w okresie ciąży, z uwzględnieniem większego zapotrzebowania na płyny
(2,5–3l) i na wapń (mleko, jogurty, ser żółty)
i nieco bogatszą w kalorie (o 350–500 kcal).
Jak długo powinno trwać jedno karmienie?
Większość mleka dziecko wysysa w ciągu
pierwszych 3–4 minut, potem ssanie staje się
wolniejsze i mniej regularne.
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Jak karmić piersią
sty. Na 20–30 minut przed karmieniem należy zmienić okład na ciepły w celu poprawienia
odruchu wypływania pokarmu. Wypływanie
pokarmu wspomaga także lekkie głaskanie
piersi od podstawy w kierunku brodawki. Po
uzgodnieniu z lekarzem można także przyjmować oksytocynę (tabletki podjęzykowe) na
20–30 minut przed karmieniem.
Jeżeli pierś po karmieniu jest jeszcze pełna,
zawsze należy pokarm odciągnąć.
W przypadku zastoju pokarmu, gdy pojawi
się gorączka, zaczerwienienie i bolesność sutka lub wyciek z brodawki ma kolor inny niż
biały – należy jak najszybciej skontaktować
się z lekarzem.

Bolesność i pękanie
brodawek sutkowych
Drugim problemem związanym z początkowym okresem karmienia piersią jest bolesność,
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a nawet pękanie brodawek sutkowych. Dotyczy to przede wszystkim matek, które karmią
po raz pierwszy, a spowodowane jest nieprawidłową technikę karmienia.
Przyczyna to zbyt płytkie wprowadzanie piersi do jamy ustnej noworodka.
Dziecko ma wtedy trudność z pobraniem odpowiedniej ilości pokarmu, nerwowo gryzie brodawkę, co najczęściej prowadzi do jej uszkodzenia
(charakterystyczne linijne pęknięcia). W dodatku
przy takim nieprawidłowym karmieniu nie najada
się, co manifestuje płaczem i niechęcią do ssania.
Zrozpaczone matki najczęściej sięgają wtedy po
butelkę i dokarmiają dzieci, tym bardziej że przystawienie do piersi przy pękniętej brodawce jest
bolesne. Tworzy się błędne koło prowadzące do
zanikania pokarmu i zaprzestania karmienia piersią. A przecież można tego uniknąć, jeżeli pamięta
się o podstawowych zasadach karmienia piersią.

Inną przyczyną pękania i bolesności bro-

otwór i zapobiegają drażnieniu brodawek przez

dawek jest zasypianie dziecka z brodawką

bieliznę. Błędem jest stosowanie ochraniaczy

w ustach.

na brodawki sutkowe – tzw. kapturków, któ-

Gdy dziecko śpi, brodawka wysuwa się z jego

re powodują zaburzenie mechanizmu ssania.

ust, a odruchowe ssanie przez sen powoduje
uszkodzenie zbyt płytko podanej piersi.

Zbyt mała ilość pokarmu

Wreszcie – w przypadku znacznego zastoju

Objętość powstającego pokarmu jest zależ-

pokarmu trudno jest właściwie przystawić

na od częstości i długości karmień. Im częściej

dziecko do piersi (napięta otoczka brodaw-

opróżniane są piersi, tym więcej pokarmu jest

ki), co w konsekwencji może prowadzić do

wytwarzane. W ten sposób dziecko reguluje

uszkodzenia brodawki.

ilość pokarmu produkowanego przez organizm

Co zrobić, jeżeli do uszkodzenia brodawki już

matki. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy jest ono

doszło? Przede wszystkim nie trzeba przerywać

karmione na żądanie, a więc zawsze, gdy tyl-

karmienia piersią.

ko jest głodne. Dokarmianie i dopajanie dziecka

Należy skorygować technikę karmienia i pra-

powoduje, że z czasem ilość pokarmu zmniej-

widłowo przystawiać dziecko, aby obejmo-

sza się, gdyż wypada jedno z karmień i orga-

wało i ssało tkankę około 1,5 cm wokół bro-

nizm matki otrzymuje błędną informację, że

dawki, a nie samą brodawkę.

dziecko potrzebuje go mniej.

Za dzi wia ją ce jest, jak szyb ko bro daw ka
wów czas goi się. Oczy wi ście po cząt ko wo,

Jeśli Twoje dziecko jest głodne po kar-

na wet je śli już pra wi dło wo po da jesz pierś

mieniu jedną piersią, to należy przysta-

do kar mie nia, mo żesz od czu wać dys komfort przy kar mie niu, ale już po jed nym –
dwóch dniach sy tu a cja po pra wia się. Je że li
ból jest tak du ży, że nie je steś w sta nie karmić z obo la łej pier si, mo żesz za prze stać jej
po da wa nia na dzień lub dwa. W tym czasie od cią gaj po karm z cho rej pier si i karm

wić je do drugiej. Jeżeli mimo to nie
najada się, należy częściej je karmić,
wtedy zwiększy się też ilość mleka. Natomiast włączanie sztucznego pożywienia powoduje, że pokarm stopniowo zanika.

dziec ko na zmia nę raz z pier si zdro wej,

Noworodek i niemowlę informują o głodzie

a raz – po kar mem od ciągnię tym, uży wa-

pła czem. Jed nak nie za wsze płacz ozna-

jąc ły żecz ki lub strzy kaw ki. Moż na po zo-

cza głód. Dlatego najpierw przewiń dziec-

sta wiać po kar mie niu na obo la łej bro daw-

ko i sprawdź, czy wszystko z nim w porząd-

ce kro plę za sch nię te go po kar mu, co ma

ku. Każda matka po krótkim czasie świetnie

wła ści wo ści ko ją ce i przy śpie sza go je nie

orientuje się, co w danej sytuacji oznacza

pęk nię cia.

płacz dziecka i czego mu brakuje. Być może

Pomocne może okazać się noszenie nakła-

Twój maluch po prostu chce być dłużej przy-

dek ochronnych na sutki. Są one podobne

tulany. Najlepszym wskaźnikiem, czy dziecko

do nakładek korekcyjnych, mają tylko większy

ma zapewnioną odpowiednią ilość pokarmu,
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jami co matka (wszak większość czasu przebywa z nią lub w tym samym środowisku),
więc i tak może u niego wystąpić podobna
infekcja. U noworodka i niemowlęcia układ
obronny organizmu (układ immunologiczny)
nie jest jeszcze w pełni wykształcony i sprawny. Natomiast w pokarmie matki znajdują się
liczne substancje wytwarzane przez matkę
po kontakcie z zakażeniem, chroniące dziecko przed drobnoustrojami, z którymi ona się
zetknęła.
Nieco inaczej przedstawia się sprawa z kobietami przewlekle chorymi, przyjmującymi stale leki. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, rozważ
z lekarzem wpływ karmienia na postęp choroby, a także działanie stosowanych leków
na dziecko.
Leki a karmienie piersią
Pamiętaj, abyś zawsze, ilekroć jesteś u lekarza, in for mo wa ła go, że kar misz. Zwy kle
jest przyrost wagi. Jednak nie należy ważyć

można wybrać takie medykamenty, które nie

go każdego dnia, a tym bardziej po każdym

będą szkodliwe dla dziecka. Jeżeli jednak nie

posiłku, gdyż istnieją pewne wahania masy

ma takiej możliwości, należy zaprzestać przy-

ciała w tak krótkim okresie i jest to prawidło-

stawiania dziecka na czas przyjmowania leku

we. Ważenie powinno odbywać się przynaj-

i podawać mieszanki sztuczne. Można w tym

mniej raz na tydzień. Pozwoli Ci to nie oba-

czasie odciągać pokarm, aby jego ilość nie

wiać się, że możesz głodzić malucha.

zmniejszała się i by po zaprzestaniu leczenia

Nie porównuj swojego dziecka z innymi,

ponownie dostarczyć swemu maleństwu to,

być może większymi. Jeżeli rośnie harmo-

co dla niego najlepsze

nijnie, często się uśmiecha, jest spokojne

Za wsze py taj le ka rza, po ja kim cza sie od

i zrelaksowane – to znaczy, że otrzymuje

przyjęcia ostatniej dawki leku możesz znów

wystarczającą ilość pokarmu.

karmić. Pamiętaj, że niektóre leki (nawet te,
które były stosowane w ciąży), mogą przedo-
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Choroba matki a karmienie piersią

stawać się do mleka matki i być bardzo nie-

W przy pad ku cho rób in fek cyj nych nie ma

bez piecz ne dla dziec ka. Za wsze za py taj

potrzeby zaprzestawania karmienia piersią.

swojego lekarza, czy przyjmując dany lek,

Dziecko styka się z tymi samymi drobnoustro-

możesz karmić piersią.

Przewidywana data porodu
imię
nazwisko
miejscowość
kod

–

poczta

ulica
nr domu
telefon

nr mieszkania
–

tel. kom.

–

e-mail
Gdzie i od kogo otrzymała Pani zestaw „Będę Mamą”?
Proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat i wpisać obok nazwisko lekarza/położnej i adres.
Gabinet ginekologiczny ...................................................................................
Szkoła rodzenia ..............................................................................................
W którym tygodniu ciąży otrzymała Pani zestaw „Będę Mamą”?
............................................................................................................................
Co znajdowało się w zestawie „Będę Mamą”?
Proszę dokładnie wymienić wszystkie elementy.
1 ............................................................................................................................
2 ............................................................................................................................
3 ............................................................................................................................
4 ............................................................................................................................
5 ............................................................................................................................
Czy ktoś z najbliższej rodziny poczętego dziecka (Pani, ojciec dziecka, rodzeństwo) ma stwierdzoną
alergię?
Tak
Nie

data

podpis .....................................................

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 (Dz. U. Nr 101 pozycja 926, ze
zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Pelargos Sp. z o. o.,
z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 46, w celach marketingowych i statystycznych, a także na
udostępnianie moich danych osobowych przez spółkę Pelargos Sp. z o. o., innym podmiotom. Oświadczam
również, że zostałam poinformowana o dobrowolnym charakterze podania moich danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych, do ich poprawienia, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przekazywania innemu administratorowi danych osobowych. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie od Pelargos Sp. z o. o. oraz innych podmiotów, na wyżej wymieniony adres oraz
numer telefonu, informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
nr 144 poz. 1024 ze zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz ankiecie na jego
odwrocie w celach określonych powyżej.

Delikatne oczyszczanie
dla zdrowej skóry dziecka

Czy wiesz, że:

JOHNSON’S® Łagodny płyn
do mycia ciała i włosów 3 w 1:

Skórę dziecka zabezpiecza naturalna
„bariera ochronna” dzięki której skóra
jest odporna na działanie czynników
zewnętrznych min. takich jak bakterie,
grzyby, alergeny oraz substancje
drażniące.
Niewłaściwa pielęgnacja polegająca
na nadmiernym odtłuszczaniu skóry
oraz myciu np. tradycyjnymi mydłami
w kostce, może spowodować naruszenie
„ bariery ochronnej” i może przyczynić się
do uszkodzenia naskórka a tym samym
do powstawania podrażnień o różnym
nasileniu.
Łagodne mycie i delikatna pielęgnacja są
podstawą do utrzymania skóry w dobrej
kondycji i zapewniania jej optymalnego
rozwoju.

Płyn jest łagodny dla skóry i oczu
dziecka jak czysta woda i może być
stosowany również dla noworodków co
potwierdziły badania kliniczne.1
Zawiera duże kuliste formy zwane
micelami, przez co niezwykle łagodnie
oczyszcza skórę z zanieczyszczeń.
pH płynu (5.5) jest zbliżone do pH
skóry dziecka (w odróżnieniu od mydeł
w kostce, których pH wynosi od 8,2 nawet
do 10 co czyni je zasadowymi).
Nie zawiera barwników,
parabenów, SLS
oraz SLES.

Sięgnij po JOHNSON’S® Łagodny płyn do mycia ciała i włosów 3 w 1,
który skutecznie oczyszcza skórę dziecka nie naruszając jej bariery ochronnej.
1. 3 letni program kliniczny w UK N=587 zdrowych noworodków urodzonych w terminie + ich matki

WZROK
Kontakt wzrokowy to bardzo
ważny kanał komunikacji

WĘCH
Węch to zmysł najbardziej
bezpośrednio łączony
z pamięcią i emocjami

DOTYK
Dotyk to jeden ze zmysłów
najlepiej rozwiniętych
już w chwili narodzin

SŁUCH
Dźwięki, które słyszy dziecko, wpływają
na jego rozwój neurologiczny i uczenie się

www.facebook.com/johnsonbabypolska
www.johnsonbabypolska.com.pl

