


Droga Czytelniczko,

zostając Mamą chcesz dla swojego dziecka jak najlepiej. Zadajesz sobie 
wiele pytań dotyczących macierzyństwa i czasem miewasz wątpliwości, 
jak postępować. To naturalne. Sięgasz do Internetu, a tam często zamiast 
rzetelnej wiedzy napotykasz przestarzałe lub wręcz sprzeczne informacje.  
To może dezorientować i budzić niepokój. 

My, Autorki książki „Mamy dla Mamy”, doświadczałyśmy dokładnie tego 
samego. Dlatego opracowałyśmy kompendium wiedzy, którego zadaniem 
jest wsparcie (a nie zastąpienie!) macierzyńskiego instynktu. Chcemy ułatwić 
kolejnym pokoleniom Mam start w macierzyństwo, rozwiać ich wątpliwości, 
pomóc poczuć się pewniej, a w rezultacie spokojniej.

W tym pliku przeczytasz fragmenty kilkunastu rozdziałów pochodzących 
z dwóch tomów książki „Mamy dla Mamy”. To zaledwie namiastka wiedzy 
zawartej w tym kompendium składającym się z aż 260 rozdziałów! To jedna 
z cech, które nasze Czytelniczki cenią szczególnie – rzetelna wiedza w pigułce, 
wszystko w jednym miejscu. 

Drugą najczęściej docenianą zaletą jest to, że Autorkami tej książki są 
ekspertki z wielu różnych dziedzin (m.in. lekarki, położne, CDS, farmaceut-
ki, psycholożki dziecięce, pedagożki czy dietetyczki), które jednocześnie  
są Mamami. Przekazywana przez nas wiedza to połączenie teorii z praktyką!

Te unikalne cechy spowodowały, że książka „Mamy dla Mamy” już w kilka 
miesięcy od premiery została BESTSELLEREM, a obecnie to najczęściej wybierany 
i jeden z najwyżej ocenianych poradników dla rodziców w Polsce.

"Tej książki nie można pominąć w przygotowywaniu się do do roli życia, czyli 
bycia rodzicem. Każdy temat został poruszony jasno, konkretnie i przejrzyście. 
Polecam!" - Weronika

„Mam na półce całkiem pokaźną kolekcję książek o ciąży, pożyczonych, kupio-
nych, podarowanych. Po ich przejrzeniu byłam załamana – fizjologia, zbytnia 
szczegółowość, brak praktycznych porad, często opisy nieadekwatne do polskich 
warunków. Dopiero „Mamy dla Mamy” okazały się strzałem w 10! Książka 
uniwersalna, dla każdej przyszłej mamy. Jasna, konkretna, zrozumiała i przede 



wszystkim przydatna! Pokazująca spektrum możliwości i dająca wybór, sugeru-
jąca ale nie zmuszająca.” – Aneta

"Wreszcie trafiłam na książkę, która ma zdrowe i rzeczywiste podejście do tematu! 
To jak rozmowa z koleżankami, które spokojnie tłumaczą, jak będzie." - R.

"Ta książka kumuluje w jednym miejscu wszystko, co młoda mama powinna 
wiedzieć o ciąży, rozwoju maluszka, porodzie i połogu. Bardzo polecam!" - T.

"Uspokoiło mnie przeczytanie tych książek. Poczułam się pewna, że jako Mama 
dam radę!" - Magdalena

"Ta książka pochłonęła mnie totalnie! jest w niej odpowiedź chyba na każde py-
tanie, które nurtuje świeżo upieczonych rodziców. Tego szukałam!" - Marzena

"Nie mogę wyjść z zachwytu nad zawartością! Tam jest wszystko i o wiele więcej 
niż przyszłoby do głowy zapytać młodej mamie, a najważniejsze, że informacje 
podane są w przystępnej formie." - Zuza

Życzymy przyjemnej lektury :)

Zespół Autorek
oraz
Barbara Falenta
Pomysłodawczyni oraz redaktor prowadząca książki „Mamy dla Mamy”
www.MamyDlaMamy.pl

Więcej opinii znajdziesz:
- na FB: KLIK!
- na IG, w wyróżnionych relacjach: Wasze opinie
- na portalu LubimyCzytać.pl o I tomie (Ciąża) - KLIK!
- na portalu LubimyCzytać.pl o II tomie (Macierzyństwo) - KLIK!

Książkę kupisz na www.MamyDlaMamy.pl

https://www.facebook.com/pg/MamyDlaMamypl/reviews/
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4871825/mamy-dla-mamy-ciaza---jak-przygotowac-sie-na-zyciowa-rewolucje
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4871805/mamy-dla-mamy-macierzynstwo---jak-to-sie-teraz-robi
http://www.mamydlamamy.pl


TOM I - CIĄŻA
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Wyprawka – 
fotelik samochodowy

Każdy rodzic pragnie zapewnić swojemu dziecku bezpieczeństwo. Jeszcze przed 
rozwiązaniem przygotowujecie wyprawkę, w której znajduje się między innymi 
fotelik samochodowy. Niektórzy nie zważają na cenę i wybierają najdroższy do-
stępny na rynku model (np. sugerując się wyborem telewizyjnych celebrytów), 
inni kupują nowy fotelik, ale w pakiecie z gondolą i spacerówką (a te ostatnie nie 
są poddawane żadnym crash testom, czyli testom zderzeniowym), jeszcze inni 
otrzymują fotelik w spadku od rodziny, przyjaciół lub znajomych. (...) Niestety 
kwestia wyboru tego jedynego, właściwego i bezpiecznego fotelika nie jest taka 
oczywista. (...)

Dlaczego dziecko powinno jeździć tyłem do kierunku jazdy? Podczas gwałtownego 
hamowania odczuwalne jest szarpnięcie ciała w przód – dzieje się tak, gdyż ciało 
kontynuuje ruch w pierwotnym kierunku. Podobnie rzecz ma się, gdy dochodzi do 
zderzenia tylnego – w tym przypadku ciało przemieszcza się gwałtownie, jednak 
w kierunku tylnego fotela. Do zderzeń czołowych dochodzi najczęściej przy więk-
szych prędkościach pojazdów, natomiast do zderzeń tylnych – gdy pojazd porusza 
się z niewielką prędkością lub nie porusza się wcale. Szarpnięcie w przód jest zwykle 
odczuwalne bardziej niż w tył. Zatem ustawiaj fotelik dziecka tyłem do kierunku jazdy 
tak długo, jak to tylko możliwe1. Ciało dziecka różni się zdecydowanie od Twojego 
ciała: jego głowa jest nieproporcjonalnie duża w porównaniu do ciała, zatem i siła 
działająca na nią będzie duża podczas wypadku. Newralgicznym punktem jest odcinek 
szyjny kręgosłupa, który może ucierpieć najbardziej podczas zderzenia czołowego. 
W przypadku noworodków i niemowląt wykorzystuje się więc foteliki montowane 
wyłącznie tyłem do kierunku jazdy, aby zminimalizować ryzyko obrażeń odcinka 
szyjnego kręgosłupa. 

Testy! Podczas wyboru fotelika sprawdź, czy chroni on w odpowiedni sposób 
odcinek szyjny kręgosłupa. W tej kwestii może być Ci pomocny szwedzki Plus 
Test, któremu poddawane są foteliki samochodowe. Przeprowadzany jest on 

1 Foteliki dostępne na polskim rynku pozwalają na przewożenie dzieci tyłem do kierunku 
jazdy aż do osiągnięcia przez nie masy 25 kg oraz wzrostu 125 cm. Są to tzw. foteliki RWF, 
z języka angielskiego rear way facing, czyli tyłem do kierunku jazdy.
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w dwóch kategoriach: 18 kg oraz 25 kg. Plus Test jest przeprowadzany dla pojazdu 
poruszającego się z prędkością 56 km/h. 

Innym ważnym testem jest niemiecki test ADAC, który dokonuje oceny na 
podstawie pięciu kryteriów: bezpieczeństwa, obsługi fotelika (czy nie jest zbyt 
skomplikowana), ergonomii, obecności substancji szkodliwych oraz łatwości 
utrzymania fotelika w czystości. (...)

W tym rozdziale przeczytasz jeszcze m. in.:
◆ Jakie są najważniejsze aspekty przy zakupie fotelika samochodowego,  

na które należy zwrócić uwagę?
◆ Kiedy zmienić fotelik na większy?

Pełna treść rozdziału dostepna jest w I tomie (Ciąża) książki "Mamy 
dla Mamy", którą kupisz na stronie www.MamyDlaMamy.pl.

Magdalena Łozińska – prywatnie mama Łucji i Nikosia,  
zawodowo fizyk i muzyk w jednej osobie

Inne rozdziały mówiące o bezpieczeństwie w podróży, które znajdziesz w naszej 
książce, to między innymi:
◆ Komu w drogę, temu pas! Zasady bezpiecznej jazdy samochodem.
◆ Z brzuchem do samolotu?! O podróżowaniu w ciąży.
◆ Małe i duże rodzinne podróże.
◆ Podróżowanie z dzieckiem – nie taki diabeł straszny… jeśli się przygotujesz.

Książkę kupisz na www.MamyDlaMamy.pl

http:// www.MamyDlaMamy.pl
http:// www.MamyDlaMamy.pl
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Wyprawka – kosmetyki.
Podstawy pielęgnacji malucha

Stoisz przed półką w drogerii, uginającą się pod seriami kosmetyków dla dzieci, kosme-
tykami sezonowymi i „wyspecjalizowanymi” produktami. Jest ich tyle, że nie wiesz, co 
wybrać. Producenci zapewniają, że każdy z tych kosmetyków jest Ci niezbędny, ale po 
urodzeniu dziecka zobaczysz, jak wiele rzeczy okaże się niepotrzebnych.

Niezbędne kosmetyki. Właściwie potrzebne są tylko dwa: płyn do kąpieli i krem 
pod pieluszkę. Pierwszy służy do kąpieli i do mycia włosów. Wlewasz do wanienki 
ilość nie większą, niż ta podana przez producenta na opakowaniu, lekko spieniasz 
i myjesz dziecko. Drugi to tłusty krem do codziennego użytku (jeśli zawiera cynk, 
to może, choć nie musi, wysuszać skórę), który ma tworzyć barierę między skórą 
dziecka a mokrą pieluszką i chronić przed nadkażeniem przez bakterie i produkty 
rozkładu moczu i kału.

Kosmetyki przydatne w „szczególnych” warunkach. Tutaj zaliczam balsamy 
i oliwki oraz krem na odparzenia pupy. Jeżeli skóra dziecka jest sucha, możesz 
użyć balsamu lub oliwki do jej natłuszczenia. Jeżeli Twój krem pod pieluszkę nie 
zawiera cynku, równie dobrze sprawdzi się w roli kosmetyku natłuszczającego. 
Kremu na odparzenia zacznij używać dopiero, gdy pojawią się pierwsze zaczer-
wienienia. Smaruj zaczerwienione miejsca grubą warstwą. Nie smaruj w środku 
narządów intymnych. Krem ma za zadanie, oprócz separacji odparzonej skóry od 
moczu, działać także ściągająco oraz odkażająco, dlatego najczęściej zawiera cynk.

Kosmetyki sezonowe.
◆ Krem na wiatr i mróz, mający ochronić delikatną skórę dziecka – powinien być 

gęsty, najlepiej bez wody w składzie lub z wodą, ale na dalszych miejscach listy.
◆ Krem przeciwsłoneczny (latem koniecznie SPF 50, zimą, jesienią i wczesną 

wiosną może być SPF 30), mający chronić przed poparzeniami słonecznymi 
to must have całej rodziny. Stosuj go przez cały rok, przy każdym wyjściu 
z domu oraz w trakcie przebywania na zewnątrz dosmarowuj co 2–3 godziny. 
W przypadku niemowląt lepiej wybrać filtry mineralne, bo chociaż dają mniej-
szą ochronę niż chemiczne, to rzadziej uczulają. Nie obawiaj się, że wysoki filtr 
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zaburzy syntezę witaminy D. Przy prawidłowym stosowaniu i zdrowej skórze, 
kremy nie blokują syntezy witaminy D3.

Kosmetyki ułatwiające życie, ale nie niezbędne.
◆ Chusteczki nawilżane. Nie jest to produkt pierwszej potrzeby, choć bardzo 

ułatwia życie. Zamiast chusteczek do przemywania pupy dziecka możesz 
używać wacików jedno- lub wielorazowych nasączonych wodą lub po prostu 
umyć malucha.

Skoro już wiesz, czego potrzebujesz, dowiedz się, na co zwracać uwagę,  
aby kosmetyk był najlepszy z możliwych.

Najważniejszy jest skład! Na opakowaniu jest napisane „dla dzieci”, a na grafice 
śliczny, różowy bobas uśmiecha się uroczo? To nic nie znaczy. Piękne opakowanie 
może zawierać paskudne wnętrze. Nie daj się zwieść bobasowi!
◆ Szukaj krótkich składów. Im mniej różnych substancji, tym prawdopodobień-

stwo alergii jest mniejsze.
◆ Unikaj składników potencjalnie szkodliwych. Poza wywoływaniem alergii, 

niektóre składniki kosmetyków podejrzewane są o rakotwórczość, jak po-
liakrylamid (inci: Poliacrylamide) [1]. Inne wykazują działanie estrogenne, jak 
butylparaben (inci: Butylparaben) [2]. Składniki te są dopuszczone do użytku 
w ograniczonym stężeniu, pytanie jednak brzmi, jaka jest ich bezpieczna dawka 
dla noworodka?

◆ Unikaj silnych detergentów i substancji drażniących, jak SLS i SLES (inci: Sodium 
Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate). Działają silnie wysuszająco na skórę 
i naruszają jej ochronny płaszcz lipidowy. Po użyciu takich środków należałoby 
użyć balsamu, żeby pomóc skórze się zregenerować.

◆ Unikaj substancji zapachowych, olejków eterycznych. Substancje zapachowe 
są bardzo często przyczyną alergii. Nie ryzykuj i na początek wybierz dla ma-
luszka kosmetyki bez zapachu.

Kosmetyki naturalne. Na początek wybieraj kosmetyki tworzone z rafinowanych 
składników – są uboższe w wartości pielęgnacyjne, ale rzadziej uczulają.

Co z emolientami? Emolienty (wchodzą m.in. w skład kosmetyków emoliento-
wych) pomagają w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia i natłuszczenia deli-
katnej skóry dziecka. Kosmetyki emolientowe, potrzebne czy nie, są powszechnie 
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reklamowane, zalecane, wręcz wciskane matkom na każdym kroku. Jeżeli w ogóle 
się zdecydujesz na ich używanie, warto kierować się tym, co napisałam powy-
żej – najważniejszy jest skład. Jeżeli Twoje dziecko nie choruje na AZS (atopowe 
zapalenie skóry), zastanów się nad sensem ich stosowania.

Miej na uwadze, że kosmetyki, nieważne z jak dobrym składem, to wciąż „tylko 
kosmetyki” – nie leczą skóry i schorzeń z nią związanych (a nieodpowiednie 
kosmetyki mogą wręcz pogorszyć jej stan). Jeśli widzisz coś niepokojącego, 
skontaktuj się z pediatrą lub dermatologiem. Pamiętaj, że rolą producenta jest 
sprzedawać, nie jest on towarzystwem dobroczynnym. Kupowanie z tzw. głową 
to wielka sztuka. Wyobraź sobie, że stosujesz u swojego nowo narodzonego 
malucha wszystkie kosmetyki, jakie sugerują Ci producenci: szampon do włosów, 
płyn do kąpieli, krem do twarzy, balsam do ciała, krem pod pieluszkę, chusteczki 
nawilżane, oliwkę… Każdy z tych siedmiu kosmetyków zawiera przynajmniej 
dziesięć składników, czyli codziennie skóra Twojego dziecka jest bombardowana 
około siedemdziesięcioma nieznanymi mu substancjami. Czy naprawdę jest mu 
to potrzebne? ◆

Anita Bachowska-Pęczak – mama dwójki dzieci, chemik, autorka bloga srokao.pl, na 
którym bierze pod lupę kosmetyki i wnikliwie analizuje ich skład

Dodatkowo, w książce znajdziesz aż 15 rozdziałów dotyczących wyprawki, w tym 
między innymi poniższe:
◆ Oaza spokoju… i rozwoju, czyli jak urządzić pokój dla dziecka
◆ Wyprawka dla dziecka. Czy mamy lepiej niż nasze mamy?
◆ Wyprawka – jak skompletować ją z głową?
◆ Wyprawka – ubrania
◆ Wyprawka – kosmetyki. Podstawy pielęgnacji malucha
◆ Wyprawka – kosmetyki wege
◆ Wyprawka – apteczka
◆ Wyprawka – wyposażenie. O przedmiotach, o istnieniu których nawet  

nie wiedziałaś
◆ Wyprawka – wózek, czyli pierwsze cztery kółka Twojego dziecka
◆ Wyprawka – fotelik samochodowy
◆ Pieluchy wielorazowe. Powrót do przeszłości czy nowoczesne rozwiązanie?

Książkę kupisz na www.MamyDlaMamy.pl

http:// www.MamyDlaMamy.pl
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Poród naturalny, cesarskie cięcie, vbac.
Przebieg porodu różnymi drogami

Poród jest naturalnym następstwem ciąży – fizjologiczną funkcją kobiecego ciała, 
a jednocześnie wydarzeniem wyjątkowym, owianym aurą tajemniczości. Każde 
narodziny są bowiem niepowtarzalną, nierzadko zaskakującą podróżą i nie ma 
dwóch dokładnie takich samych scenariuszy porodu. Mimo to, przyglądając się 
porodom, można zaobserwować pewne układające się w logiczny ciąg prawi-
dłowości, których znajomość pozwala podejść do tego życiodajnego procesu 
z zadumą i pokorą, ale także ze spokojem i bez lęku.

Rodzaje porodu, czyli możliwe drogi przyjścia na świat Twojego dziecka:
◆ Poród naturalny – poród drogami i siłami natury, przebiegający bez interwencji 

medycznych (w tym bez znieczulenia farmakologicznego).
◆ Poród drogami natury z interwencjami medycznymi, takimi jak np. stosowanie 

syntetycznej oksytocyny oraz innych leków, przebicie pęcherza płodowego, 
nacięcie krocza, znieczulenie farmakologiczne.

◆ Poród zabiegowy drogami natury – z pomocą próżnociągu położniczego lub 
kleszczy.

◆ Poród operacyjny – cięcie cesarskie.
Najkorzystniejszą i najzdrowszą drogą zakończenia ciąży, zarówno dla kobiety, 
jak i dla rodzącego się nowego człowieka, jest poród naturalny. Oczywiście 
mowa tu o sytuacji, w której nie ma bezwzględnych wskazań medycznych po 
stronie matki ani dziecka do interwencji medycznych lub ukończenia ciąży drogą 
operacyjną.

PORÓD NATURALNY 
Poród to proces przebiegający równolegle na wielu płaszczyznach i obejmujący 
wszystkie sfery funkcjonowania człowieka, które wzajemnie się przenikają i mają 
na siebie wpływ: 
◆ sferę fizyczną, ze względu na mechanizm porodu i hormony biorące udział 

w porodzie,
◆ sferę psychiczną, ze względu na silne doświadczenie emocjonalne i narodziny 

kobiety jako matki,
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◆ sferę seksualną jako kontinuum kobiecej seksualności – w trakcie porodu widać 
wiele cech wspólnych ze współżyciem; oba akty wymagają pewnego rytmu, 
wspierane są przez te same hormony i jeśli przebiegają w zdrowy sposób, mają 
podobny finał – uczucie spełnienia i radości, 

◆ sferę duchową – dla wielu kobiet poród to misterium albo swoisty rytuał 
przejścia,

◆ sferę społeczną – to wydarzenie nie tylko medyczne, ale przede wszystkim 
rodzinne. 

Poród dzielimy na cztery okresy, które omówione zostaną poniżej.
◆ I okres porodu – czas, w którym szyjka macicy (stanowiąca podczas ciąży solidne 

„zamknięte drzwi”, umożliwiające bezpieczny rozwój maluszka w jamie macicy), 
rozwiera się, otwierając dziecku drogę na świat. Dominującymi hormonami, 
warunkującymi prawidłowy przebieg tego okresu porodu, są oksytocyna i en-
dorfiny, zaś hormonem, który jego przebieg zaburza, jest adrenalina. Warunkiem 
niezbędnym dla niezakłóconego przebiegu I okresu porodu jest więc poczucie 
bezpieczeństwa, intymność i rozluźnienie (niski poziom stresu). W pierwszym 
okresie porodu możemy wyróżnić dwie fazy: fazę utajoną (inaczej fazę wolnego 
rozwierania) oraz fazę aktywną (inaczej fazę przyspieszonego rozwierania).

◆ II okres porodu – czas od momentu osiągnięcia pełnego rozwarcia szyjki macicy 
(ok. 10 cm) do urodzenia dziecka. W tym okresie również możemy wyróżnić 
dwie fazy: fazę bierną, obejmującą czas fizjologicznego osłabienia czynności 
skurczowej, adaptacji główki dziecka do kanału rodnego matki i transformacji 
mięśni dna miednicy kobiety (ważne dla skutecznej ochrony krocza!), a także 
fazę aktywną – czas aktywnego wypierania dziecka. Hormony, od których 
zależny jest prawidłowy przebieg II okresu porodu to w szczególności oksy-
tocyna i adrenalina (w fazie aktywnej). 

◆ III okres porodu – czas od momentu urodzenia dziecka do chwili urodzenia 
łożyska.

◆ IV okres porodu – czas obejmujący pierwsze dwie godziny po porodzie dro-
gami natury.

Żywioł porodu. Poród może rozpocząć się od przybierających na sile i regularności 
skurczów macicy lub od odpłynięcia wód płodowych. Jeśli Twój poród zacznie się 
od skurczów, jego początek może być trudny do określenia, gdyż często skurcze 
przepowiadające stopniowo, choć niekoniecznie liniowo (tzn. z okresami nasileń 
i wyciszeń), rozwijają się w akcję porodową. Początkowo skurcze z łatwością 
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wkomponowują się w normalne codzienne życie. Z czasem, gdy staną się silniejsze 
i dłuższe, będą wymagały od Ciebie przerwania wykonywanych czynności i sku-
pienia się na płynących z ciała odczuciach, pogłębionym oddychaniu, rytmicznym 
poruszaniu się. W aktywnej fazie porodu, za sprawą działających w Twoim ciele 
hormonów, zaczniesz wyłączać się z otaczającego Cię świata. Dziejący się w Twoim 
ciele potężny i niezwykle intensywny proces będzie pochłaniał całą Twoją uwagę. 
Mogą pojawić się momenty kryzysu – często kryzys zdarza się na etapie 7–9 cm 
rozwarcia (tzw. kryzys siódmego centymetra), towarzyszy mu poczucie rezygnacji 
i braku sił. Dasz radę, przyszła Mamo! Kiedy nadejdzie czas wypierania dziecka 
na świat, przypływ adrenaliny doda Ci potrzebnej do dokończenia dzieła energii.

Pamiętaj, umiejętność rodzenia masz w sobie – Twoje ciało dobrze wie, jak to 
zrobić. Dlatego wsłuchuj się w sygnały z niego płynące i podążaj za nimi. Ruszaj 
się – znajdź swój własny porodowy rytm. Zmieniaj pozycje – to pomoże Two-
jemu dziecku obniżać się w kanale rodnym. Oddychaj spokojnie i głęboko – dla 
siebie i maleństwa. Jeśli czujesz się zagubiona, posłuchaj sugestii położnej – ona 
jest Twoją przewodniczką w porodowej podróży.

Parcie (II okres porodu). W momencie, gdy szyjka macicy będzie już całkiem roz-
warta, a Twoje dziecko znajdzie się wystarczająco nisko w kanale rodnym, skurcze 
porodowe zmienią swój charakter – zaczniesz odczuwać niepohamowaną potrzebę 
parcia. Podążając za tą potrzebą, będziesz pomagać swojemu maluszkowi w poko-
naniu ostatnich centymetrów porodowej drogi. Jeśli w czasie parcia przybierzesz 
pozycję wertykalną, Twój wysiłek wspomoże siła grawitacji. Dodatkowo, pozycja 
inna niż leżąca na plecach i parcie spontaniczne (odruchowe, zgodne z potrzebą ciała, 
w taki sposób i tak długo, jak czuje to rodząca) sprzyja lepszemu dotlenieniu dziecka, 
a także ochronie krocza.

Czasami, na przykład z powodu strachu lub bólu, spontaniczne parcie bywa 
nieefektywne (rodząca powstrzymuje się przed parciem). Wówczas położna może 
pomóc rodzącej skoncentrować się na efektywnym wykorzystaniu i wspomożeniu 
siły skurczów macicy, dając jej adekwatne wskazówki.

Istnieje też rodzaj parcia kierowanego przez personel (tzw. parcie sposobem 
Valsalvy) polegające na tym, iż to położna lub lekarz instruuje kobietę, jak i kiedy 
ma przeć. Często rodząca prze w niefizjologicznej pozycji, leżąc na plecach. Poza 
wyjątkowymi sytuacjami (kiedy rodząca otrzymała znieczulenie zewnątrzoponowe, 
konieczne jest szybkie ukończenie porodu lub poród zabiegowy), ten rodzaj parcia 
nie jest polecany ze względu na jego niekorzystny wpływ na matkę (większe 
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ryzyko uszkodzeń dna miednicy, wyczerpanie, wybroczyny na twarzy) oraz 
dziecko (zmniejszone dotlenienie, większe prawdopodobieństwo zaburzeń tętna). 
Dowody naukowe zdecydowanie przemawiają za parciem spontanicznym [5].

Ochrona lub nacięcie krocza. Przy odpowiednim prowadzeniu porodu i współpracy 
rodzącej z położną, większość kobiet może urodzić dziecko bez znaczących obrażeń 
kanału rodnego (łatwo gojące się otarcia i pęknięcia pierwszego stopnia, obejmu-
jące tylko fragmenty skóry krocza i śluzówki pochwy, uznawane za pęknięcia 
fizjologiczne). Ochronie krocza sprzyja m.in. rodzenie w pozycjach wertykalnych, 
rodzenie do wody, parcie spontaniczne. Ogromnie ważne jest uszanowanie 
fizjologii II okresu porodu (fazy spoczynku) i nieprzyspieszanie porodu w czasie, 
gdy dochodzi do transferu mięśni dna miednicy. 

W momencie rodzenia się główki ważna jest Twoja współpraca z położną, tak 
by dziecko rodziło się powoli, a Twoje tkanki miały możliwość zaadaptowania się. 
Pomocne są także ciepłe okłady na krocze w II okresie porodu oraz stosowanie 
środków nawilżająco-poślizgowych (żele położnicze, ciekła parafina). Korzystny 
wpływ na elastyczność krocza podczas porodu ma także praca z kroczem i dnem 
miednicy podczas ciąży – delikatne masaże krocza olejami roślinnymi, okłady 
z kawy, ćwiczenia mięśni dna miednicy oraz ćwiczenia oddechowe. Nie sposób 
nie wspomnieć tu o znaczeniu atmosfery podczas porodu – poczuciu bezpieczeń-
stwa, intymności, rozluźnieniu [3].

W nielicznych przypadkach potrzebne jest nacięcie krocza. Wskazania do na-
cięcia obejmują:
◆ konieczność szybkiego ukończenia porodu (np. ze względu na zaburzenia tętna 

płodu),
◆ zabiegi położnicze (zastosowanie kleszczy, próżnociągu, manewry wewnętrzne 

w dystocji barkowej),
◆ niepodatne na adaptację, bielejące krocze.
Moment odpowiednio wykonanego nacięcia nie jest bolesny (może być w ogóle 
nieodczuwalny lub odczuwalny jako dyskomfort równy uszczypnięciu).

Kontakt skóra do skóry. Bezpośrednio po urodzeniu dziecko powinno zostać poło-
żone na Twoim brzuchu lub klatce piersiowej. W tym momencie zaczyna się Wasz 
kontakt skóra do skóry. Noworodek zostaje osuszony i okryty, a lekarz pediatra 
lub położna noworodkowa oceniają jego stan w skali Apgar. Jeśli dziecko urodziło 
się w stanie dobrym (8–10 pkt Apgar) i nie wymaga pomocy w adaptacji, Wasz 
nieprzerwany kontakt skóra do skóry powinien trwać minimum dwie godziny. 
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To niezwykle ważny i niepowtarzalny czas nawiązywania więzi i adaptowania się 
małego człowieka do nowych warunków w bezpiecznych ramionach ukochanej 
mamy. To także najlepszy moment na rozpoczęcie karmienia piersią. Pamiętaj, 
ważenie i mierzenie może poczekać, zaś pediatra może dokonać pierwszego 
badania dziecka na Twoim brzuchu!

Odpępnienie. Zazwyczaj, wyłączając przypadki tzw. porodu lotosowego, po 
urodzeniu dziecka sznur pępowinowy zostaje zaciśnięty i przecięty. W wielu 
szpitalach standardem jest już tzw. późne odpępnienie, czyli czekanie z zaci-
śnięciem i przecięciem pępowiny do momentu, aż przestanie ona tętnić. Późne 
odpępnienie ma wiele zalet:
◆ pozwala noworodkowi rozpocząć samodzielne oddychanie w sposób łagod-

ny i spokojny w czasie, gdy wciąż otrzymuje on porcje tlenu wraz z krwią 
pępowinową,

◆ zapas krwi pępowinowej, który otrzymuje dziecko, zaopatruje go w ważne 
składniki m. in. żelazo (zmniejsza się ryzyko anemii u noworodka) i osoczowe 
czynniki krzepnięcia (mniejsze ryzyko krwawień w okresie noworodkowym).

W większości przypadków późne odpępnienie jest możliwe i korzystne.  
Wyjątki to choroba hemolityczna płodu, niektóre infekcje u matki (np. zakażenie 
HIV), zagrożenie życia noworodka.

Placenta i „złote dwie godziny”. Po urodzeniu dziecka wejdziesz w III okres poro-
du, kiedy będziesz musiała urodzić łożysko (zwane też placentą) wraz z błonami 
płodowymi (tzw. popłód). Ten okres może trwać nawet do godziny, ale nie jest 
już tak intensywny w odczuciach, jak poród. Hormonem warunkującym prawi-
dłowy przebieg tego okresu jest oksytocyna. W wielu szpitalach dla przyspiesze-
nia urodzenia się popłodu i zminimalizowania krwawienia podaje się dożylnie 
dawkę syntetycznej oksytocyny. Sztuczny hormon nie musi być jednak potrzebny, 
jeśli pozostajesz w stałym kontakcie skóra do skóry z dzieckiem, a noworodek 
rozpoczyna ssanie piersi, powodując tym samym wyrzut naturalnej oksytocyny 
w Twoim organizmie.

Kiedy łożysko się odklei, a położna widzi, że sznur pępowinowy wysuwa się, 
zachęci Cię do lekkiego parcia. W momencie oczekiwania na urodzenie się łożyska 
położna dokona wstępnej oceny stanu krocza.

Po zakończeniu III okresu porodu jest czas na opatrzenie obrażeń dróg rod-
nych, jeśli takowe powstały. Dwie godziny po porodzie spędzisz jeszcze na sali 
porodowej pod okiem położnej, która obserwuje krwawienie z dróg rodnych 
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i obkurczanie się mięśnia macicy. Jest to też czas pierwszego karmienia, o ile 
dziecko nie zaczęło ssać piersi wcześniej. Jeśli z jakiegoś powodu dziecko miało 
problemy adaptacyjne lub u matki wystąpiły komplikacje (na przykład obfite 
krwawienie lub konieczność łyżeczkowania jamy macicy) i nie było możliwe 
przeprowadzenie pełnego kontaktu skóra do skóry, warto go powtórzyć w mo-
mencie, kiedy jest to już możliwe. 

Po upływie dwóch tzw. złotych godzin po porodzie zostaniesz z dzieckiem 
przewieziona na oddział położniczy. Pozostaniesz w szpitalu w sali matek razem 
z dzieckiem (system rooming-in) zazwyczaj przez dwie doby po niepowikłanym 
porodzie siłami natury. Są jednak miejsca, które oferują możliwość wypisania 
się z noworodkiem do domu już kilka godzin po porodzie.

Prawo 4 P. Przebieg porodu naturalnego warunkowany jest czterema grupami 
wzajemnie oddziałujących na siebie czynników, określanych jako Prawo 4 P.
1.  PELVIS – czyli budowa fizyczna (szczególnie budowa miednicy) rodzącej kobiety.
2.  POWERS – czyli siły porodowe (siła i efektywność skurczów macicy).
3.  PASSENGER – czyli rodzące się dziecko, w szczególności jego ułożenie w ma-

cicy i sposób ustawienia się do kanału rodnego. Optymalnie będzie, jeśli Twoje 
dziecko obróci się do porodu główką do dołu (położenie podłużne główkowe), 
a tył jego główki (potylica), skierowana będzie w czasie porodu w stronę 
Twojego spojenia łonowego (ułożenie potylicowe przednie). Jeśli Twoje dziec-
ko po 32. tygodniu ciąży nadal pozostaje w położeniu innym niż główkowe, 
warto zachęcić je do obrotu odpowiednimi ćwiczeniami i techniką Bowena. 
Jeśli niekorzystne położenie utrzymuje się nadal w 36.–37. t.c., rozwiązaniem 
może być tzw. obrót zewnętrzny.

4.  PSYCHE – czyli stan psychiczny kobiety rodzącej, który wpływa na wydzie-
lane przez organizm hormony, te zaś oddziałują zarówno na siły porodowe, 
jak i rodzące się dziecko. Kluczowe w porodzie jest szeroko pojęte poczucie 
bezpieczeństwa kobiety rodzącej.

Ból porodowy. Ważnym, choć niekoniecznie pierwszoplanowym elementem 
porodu, jest ból porodowy. Odczuwa go większość rodzących kobiet i jest on 
skutkiem kurczenia się mięśnia macicy, rozwierania się mocno unerwionej szyj-
ki macicy, a następnie obniżania się dziecka w kanale rodnym (ucisk na sploty 
nerwowe krzyżowo-lędźwiowe), rozciągania i uciskania tkanek krocza. Choć ból 
porodowy nie jest doznaniem przyjemnym, ma on swój cel i rolę w porodzie. 
W aspekcie fizycznym mobilizuje kobietę do poruszania, co sprzyja postępowi 
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porodu i ochronie przed uszkodzeniem kanału rodnego – kobieta wybiera instynk-
townie takie pozycje, w których odczuwa najmniejszy ból związany z uciskiem 
główki dziecka. Reguluje także wydzielanie hormonów porodowych – ma wpływ 
na wydzielanie endorfin odpowiedzialnych za wprowadzenie kobiety w stan 
naturalnego znieczulenia oraz adrenaliny niezbędnej w II okresie porodu. Ból 
porodowy ma także istotne aspekty psychiczne i emocjonalne: pomaga urealnić 
odrębność rodzącego się dziecka, wyzwala w kobiecie niesamowite pokłady 
wewnętrznej siły, pozytywnie wpływa na jej samoocenę już po zakończeniu 
porodu, a także pomaga zbudować więź z dzieckiem.

Ból porodowy jest potrzebny i dobrze jest, gdy spróbujesz postrzegać go jako 
ogromną porcję życiodajnej energii, którą przyjmujesz i pozwalasz jej działać 
w swoim ciele. Nie oznacza to jednak, że kobieta podczas porodu ma cierpieć [5]. 
Ból porodowy można łagodzić i znajdować sposoby radzenia sobie z nim (⯈ 72). 

Korzyści i ryzyko porodu naturalnego. Poród siłami natury ma liczne korzyści dla 
dziecka. Jego ciało „masowane” jest w trakcie skurczów, co pozwala na opróżnie-
nie dróg oddechowych z płynu owodniowego, uruchomienie receptorów czucia 
głębokiego i powierzchownego, pobudza narządy wewnętrzne. W trakcie porodu 
następuje również kolonizacja florą bakteryjną charakterystyczną dla układu 
pokarmowego, a wydzielanie hormonów stresu jest czynnikiem ułatwiającym 
adaptację poza macicą.

Kiedy pojawia się temat porodu, niemal zawsze pada również pytanie o jego 
bezpieczeństwo. 

Poród to niewątpliwie wydarzenie graniczne, przełomowe, które wzbudza silne 
emocje. Szczęśliwie jednak odsetki różnych powikłań związanych z porodem są 
naprawdę niewielkie.

Wielkość ryzyka poszczególnych komplikacji w porodzie konkretnej kobiety 
zależna jest od wielu czynników, m.in. ogólnego stanu zdrowia matki, występowa-
nia lub nie patologii ciąży, kondycji zdrowotnej płodu oraz stopnia medykalizacji 
porodu. Poniżej trzy zasady bezpiecznego porodu.
◆ Największą cnotą w położnictwie jest cierpliwość i uważna obserwacja.
◆ Dobry poród to niekoniecznie szybki poród.
◆ Interwencje powinny być stosowane wyjątkowo, a nie rutynowo, zaczynając 

od najmniej inwazyjnych.
Uwaga! Interwencje medyczne w porodzie bywają uzasadnione i potrzebne. 
Jednak trzeba uczciwie powiedzieć, że obecnie w polskim położnictwie są one 
bardzo często nadużywane lub stosowane rutynowo. 
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CIĘCIE CESARSKIE
Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat jesteśmy świadkami globalnego 
trendu zwiększania odsetka ciąż rozwiązywanych drogą cięcia cesarskiego. 
Rozwój technik operacyjnych i anestezjologicznych sprawia, że cięcie ce-
sarskie staje się coraz bezpieczniejszą operacją. Mimo wszystko, w dalszym 
ciągu nie jest ono pozbawione ryzyka powikłań dla matki i dziecka, zarówno  
krótko-, jak i długofalowych, przez co powinno być traktowane jako narzędzie 
do ratowania zdrowia i życia, a nie jako alternatywa dla porodu drogami natury.

W tym rozdziale przeczytasz jeszcze:
◆ O możliwych powikłaniach po cięciu cesarskim.
◆ W jakich sytuacjach wskazane jest cięcie cesarskie.
◆ Jak, krok po kroku, wygląda zabieg cięcia cesarskiego.
◆ O porodzie tzw. VBAC, czyli porodzie naturalnym po przebytym cięciu cesarskim.
◆ Historię porodową.

Pełna treść rozdziału dostepna jest w I tomie (Ciąża) książki "Mamy 
dla Mamy", którą kupisz na stronie www.MamyDlaMamy.pl.

lic. Magdalena Hul – mama Mikołajka i Marysi, położna, doula, twórczyni 
facebookowej grupy wsparcia oraz portalu„Naturalnie po cesarce”, 
naturalniepocesarce.pl

mgr Katarzyna Osadnik – mama Tosi, Igi i Frania, położna, CDL, administratorka 
wirtualnej grupy wsparcia „Naturalnie po cesarce”

Inne rozdziały z naszej książki, które pomogą Ci przygotować się do porodu, to 
między innymi:
◆ Nastawienie ma znaczenie, czyli jak przygotować się psychicznie do porodu?
◆ Tak, tak, możesz (i powinnaś) przygotować swoje ciało na poród!
◆ „Chcę rodzić w…” Jak wybrać najlepsze miejsce porodu?

Pełny spis treści znajdziesz na www.MamyDlaMamy.pl/spistresci

https:// www.MamyDlaMamy.pl
https://www.MamyDlaMamy.pl/spistresci
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 Połóg – ważny czas po porodzie. 
Aspekt fizjologiczny

Po zakończeniu porodu rozpoczyna się połóg, który trwa sześć tygodni bez wzglę-
du na Twój wiek, liczbę porodów, urodzonych dzieci czy sposób, w jaki maluch 
przyszedł na świat [4]. Jedna z mam, Magdalena, pięknie opisała połóg jako czas 
na polegiwanie i regenerację, ale jest to także okres dostrajania się do potrzeb 
noworodka i wchodzenia w rolę matki [11]. Magdalena napisała: „To trudny czas, 
czasami bywa, że gorszy od samego porodu. To sześć tygodni na rozruch po 
obciążeniu, jakim były ciąża i poród”. 

Pierwsza doba po porodzie, czyli najtrudniejsze są początki? 
Okres połogu można podzielić na bezpośredni (pierwszą dobę po porodzie), wcze-
sny (pierwszy tydzień) oraz późny (od 2. do 8. tygodnia) [9]. Mimo że jest to czas 
zmian o charakterze fizjologicznym, niektóre z nich mogą powodować problemy 
zdrowotne pogarszające jakość życia kobiety. Zdecydowana większość dolegliwości 
występuje w pierwszej dobie lub jeszcze kilka dni po, niektóre z nich przybierają 
trwały charakter. Brak odpowiedniej opieki w tym czasie może spowodować 
pogorszenie stanu zdrowia matek i ich dzieci, a nawet doprowadzić do śmierci [11].

Zgodnie z definicją połóg rozpoczyna się po zakończeniu czwartego okresu 
porodu, który obejmuje dwie godziny po porodzie samoistnym lub cztery po 
porodzie zabiegowym (od chwili urodzenia się popłodu, czyli łożyska, pępowiny 
i błon płodowych [3]). Jeśli rodziłaś siłami natury w szpitalu, to najprawdopo-
dobniej wraz z noworodkiem zostaniecie przeniesieni z sali porodowej do jednej 
z sal na oddziale położniczym. Jeśli poród odbył się drogą cięcia cesarskiego, 
bezpośrednio po zakończeniu czynności medycznych zostaniesz przewieziona 
na salę pooperacyjną. Wówczas noworodek będzie pod opieką członka rodziny 
lub bezpośrednio oddziału neonatologicznego. Z pomocą przyjdzie położna, która 
zaopiekuje się Wami (pomoże przystawić dziecko do piersi, zapewni kontakt skóra 
do skóry – ⯈ 75). Jeśli rodziłaś w domu, będziesz mogła spędzić ten czas wraz z rodziną 
we własnym pokoju. 

W pierwszych godzinach po zakończeniu porodu możesz odczuwać wiele 
dolegliwości, które wpływają na Twój stan psychofizyczny [11]. Będziesz bar-
dzo zmęczona, wręcz wyczerpana, do tego głodna i spragniona. Może być Ci 
zimno i możesz czuć dreszcze. Możesz być spocona. Twoje ciało i koszula mogą być 
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ubrudzone krwią, mazią, wodami płodowymi, w zależności od przebiegu porodu. Po 
porodzie z dróg rodnych wydobywa się wydzielina, która zmienia kolor i ilość przez 
kilka tygodni, dlatego będziesz na początku nosić duże poporodowe podpaski, często 
w specjalnej jednorazowej bieliźnie. Jeśli miałaś nacięte krocze lub cięcie cesarskie, to 
będziesz mieć świeżo zszyte, gojące się rany. Może Cię boleć krocze i okolice nacięcia, 
okolice rany na brzuchu po cięciu cesarskim, kręgosłup po znieczuleniu. Niektóre 
kobiety odczuwają ból związany z obkurczaniem się mięśnia macicy. W granicach 
normy po porodzie jest ból sutków podczas karmienia piersią. Możesz mieć problemy 
z samodzielnym siedzeniem, staniem, podnoszeniem się, ubieraniem się, myciem 
się, korzystaniem z toalety (w tym możesz czuć lęk przed defekacją) i mieć problemy 
z karmieniem piersią. Oprócz tego możesz czuć wiele sprzecznych emocji, na przykład 
radość, euforię, pobudzenie, a za chwilę smutek, złość, niepokój (⯈ 78). Twoje dziecko 
może zachowywać się bardzo różnie: może być śpiące, spokojne albo potwornie 
głodne i domagające się płaczem piersi.

Operacja cięcia cesarskiego niesie za sobą czterokrotnie większe ryzyko niebez-
piecznych powikłań dla matki w porównaniu z porodem drogami natury, dlatego 
położnica po przebytym cięciu cesarskim otoczona jest szczególną opieką [12]. 
Obejmuje ona ocenę przytomności, kontrolę stanu ogólnego (ocena tętna, oddechu, 
ciśnienia, temperatury, zabarwienia powłok skórnych) z oceną diurezy (w kolejnych 
dobach także oddawanie stolca), ocenę wyglądu opatrunku na brzuchu (który 
zdejmowany jest w drugiej lub trzeciej dobie, wtedy obserwuje się po prostu ranę), 
ocenę stanu położniczego (czyli ocenę obkurczania się macicy oraz krwawienia 
z dróg rodnych), ocenę procesu laktacji wraz z udzieleniem odpowiedniej pomocy 
w tym zakresie. Jeśli urodzisz w ten sposób, będziesz mieć podawane płyny i leki 
zgodnie ze zleceniem lekarskim, przede wszystkim leki przeciwbólowe, antybiotyki, 
leki przeciwwymiotne, czasami leki przeciwzakrzepowe i inne. Mocz odprowadzany 
będzie z pęcherza moczowego za pomocą cewnika do worka. Cewnik moczowy 
jest usuwany na zlecenie lekarskie, zazwyczaj po uruchomieniu pacjentki lub po 
uzyskaniu przez nią względnej swobody ruchu. Czas przebywania na sali poopera-
cyjnej jest różny i zależy od stanu Twojego zdrowia oraz ogólnie przyjętych praktyk 
w szpitalu. Często kończy się wraz z uruchomieniem pacjentki, najwcześniej po 
około sześciu godzinach od operacji, czasami po 10–12 godzinach [9].

Wczesne uruchamianie pacjentek (oraz zakładanie niektórym pacjentkom 
pończoch uciskowych lub stosowanie ucisku pneumatycznego) ma związek 
z profilaktyką przeciwzakrzepową. Nie ma wystarczających danych opartych na 
dowodach naukowych, jakie są optymalne schematy profilaktyki przeciwzakrze-
powej u kobiet po porodzie drogą cięcia cesarskiego [10, 16]. Zazwyczaj pacjentka 
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w asyście położnej po raz pierwszy podnosi się z łóżka kilka godzin po porodzie, 
co ma związek z potrzebą odpoczywania po przebytej operacji i podanym znie-
czuleniu. Przede wszystkim musi ustąpić blokada czuciowo-ruchowa. Anestezjo-
lodzy mają różne opinie na temat tego, w jakiej pozycji należy leżeć na łóżku po 
zastosowanym znieczuleniu podpajęczynówkowym. Dotychczas kobiety leżały 
płasko na wznak, od niedawna niektórzy anestezjolodzy pozwalają na przyjęcie 
dowolnej pozycji, jednak bez przyginania głowy do klatki piersiowej i skłonów 
do przodu. Korzystne jest w tym czasie obfite nawadnianie. Ważne, abyś w cza-
sie pierwszego uruchamiania wykonywała małe, powolne ruchy, na przykład 
położyła się na boku, następnie opuściła nogi z łóżka, po czym (z oparciem ręki 
o łóżko) podniosła się do pozycji siedzącej [20]. Posiedzisz tak kilka minut, a jeśli 
będziesz czuła się dobrze, będziesz mogła spróbować stanąć.

Najważniejsze fizjologiczne zmiany po porodzie i rozpoczęcie karmienia piersią [9].  
Organizm kobiety w sposób naturalny potrzebuje stopniowo powrócić do swojego 
dawnego sposobu funkcjonowania. Niektórzy nazywają ten stan „dynamiczną 
równowagą”, ponieważ z każdym dniem zachodzą inne zmiany, które na koniec 
mają doprowadzić do stabilizacji ustroju. 
◆ Układ krążenia. Zmniejsza się objętość krwi krążącej w krwioobiegu (z 5–6 li-

trów do czterech w trzecim tygodniu połogu). W sytuacji ciąży bliźniaczej jest 
to jeszcze większa zmiana. Dzieje się tak na skutek utraty krwi w czasie porodu 
i po porodzie (w postaci odchodów połogowych), a także utraty nadmiaru 
ciążowych płynów tkankowych poprzez wydalanie moczu. W ciągu dwóch 
tygodni po porodzie następuje obniżenie poziomu żelaza. Następuje także 
przyspieszenie pracy serca – ten parametr normalizuje się po około tygodniu 
od porodu.

◆ Układ rozrodczy. W połogu zachodzi inwolucja, czyli cofanie się zmian 
w narządach płciowych. Na skutek zmian hormonalnych i zmniejszenia  
przepływu krwi macica zmniejsza swoją wagę i wielkość, tak żeby w szóstym 
tygodniu osiągnąć stan sprzed ciąży. Jednocześnie kobieta odczuwa skurcze 
o różnym natężeniu i bolesności. W tym czasie naczynia krwionośne zamykają 
swoje światło, obumarłe komórki zostają wydalane z odchodami połogowy-
mi, a miejsce łożyskowe goi się. Poprzez badanie ręczne dna macicy (robią to 
lekarz i położna) można ocenić etap zwijania się i obkurczania macicy. Rana 
po łożysku goi się do 21 dni, dlatego tak ważne jest utrzymanie odpowiedniej 
higieny i obserwacja własnego ciała.
Odchody połogowe to wydzielina z dróg rodnych po porodzie. Zmienia ona 
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swój kolor oraz ilość na różnych etapach połogu. Na początku są krwiste, 
potem brunatne, na końcu żółte i białe, aż zanikają całkowicie. Jeśli urodziłaś 
przez CC, możesz mieć ich znacznie mniej ze względu na oczyszczenie macicy 
przez lekarza podczas operacji. Jeśli karmisz piersią, zaobserwujesz zwiększoną 
ilość odchodów bezpośrednio po skończonym karmieniu dziecka – jest to efekt 
uwalniania w trakcie karmienia piersią hormonów, które powodują skurcze 
macicy. 
Szyjka macicy zmienia swój kształt i zamyka się. W zależności od drogi po-
rodu jest ona inaczej uformowana. Jest to ważna informacja dla kobiet, które 
korzystają z naturalnych metod planowania rodziny. Odpowiednie ćwiczenia 
mogą poprawić napięcie mięśni ścian pochwy (⯈ II – 112).
Mięśnie dna macicy i przepony miednicznej powoli napinają się. Łagodne, 
stopniowe ćwiczenia mięśni powłok brzusznych (⯈ II – 118) i miednicy mniej-
szej są korzystne. Rozciągnięta skóra może powoli napinać się, jednak trudno 
walczyć z rozstępami, gdyż są to już pęknięte włókna elastyczne skóry.

◆ Układ hormonalny. Zmiany zachodzą także w gospodarce hormonalnej. Wysokie 
stężenie hormonów, które podtrzymywały ciążę, nie jest potrzebne, dlatego 
poziomy progesteronu i estrogenów wracają do tego sprzed ciąży. Natomiast 
wzrasta stężenie prolaktyny – hormonu warunkującego rozpoczęcie laktacji. 

Samoobserwacja i samopielęgnacja w okresie połogu. Zmiany po porodzie po-
stępują zazwyczaj w sposób zupełnie naturalny, a każda pełni jakąś funkcję i ma 
swój sens. Dlatego warto nie tylko wiedzieć, co i dlaczego zmienia się po porodzie, 
ale także na jakie objawy czy zdarzenia powinnaś zwrócić uwagę w połogu, aby 
zachować zdrowie i dobre samopoczucie.

Kontroluj temperaturę, tętno i ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli jesteś odwodniona, 
w szczególności bezpośrednio po porodzie, możesz czuć podwyższoną ciepłotę ciała. 
Po tygodniu tętno będzie wolniejsze, ciśnienie może obniżyć się. Każda gorączka 
powyżej 38°C powinna zostać skonsultowana z lekarzem. Pij dużo wody. Dobre 
nawodnienie organizmu podnosi ciśnienie krwi i poprawia samopoczucie. Zwróć 
uwagę na zabarwienie swojej skóry i spojówek oraz występowanie obrzęków. 
Niepokojącym objawem jest sina lub żółta skóra, żółte spojówki. Na spojówkach 
mogły powstać wybroczyny, a nawet wylewy po parciu w drugim okresie porodu.

Zwróć uwagę na swoje piersi. Z każdym dniem połogu będą się zmieniać. Jeśli 
czujesz, że są napięte, to zapewne wchodzisz w nawał, który jest fizjologicznym 
stanem i bardzo dobrze rokuje dla przebiegu laktacji. Jeśli brodawki są uszkodzo-
ne, to najlepiej je wietrzyć i odpowiednio pielęgnować. Ból brodawek lub piersi 
zgłoś swojej położnej.
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Obejrzyj swój brzuch. Czy skóra jest napięta? Czy są na nim rozstępy? Czy Twój 
brzuch nadal ma ten sam kształt? Czy czujesz gdziekolwiek bolesność? Położna 
lub lekarz ginekolog zbada Twoją macicę – na jakiej wysokości znajduje się i czy 
jest twarda, co oznacza, że naczynia krwionośne w macicy obkurczyły się. Zwróć 
uwagę na kolor i ilość wydzieliny z dróg rodnych, czyli na odchody połogowe. 
Jeśli coś Cię niepokoi, powiedz o tym położnej lub lekarzowi. Jeśli zaobserwowałaś 
brak wydzieliny, także zgłoś ten fakt. 

Jeśli urodziłaś drogami natury, zwróć uwagę na swoje krocze. Możesz go do-
tknąć lub obejrzeć w lusterku. Jeśli miałaś nacięte krocze, należy odpowiednio 
pielęgnować ranę. Rana musi być sucha, czysta. Krocze powinno mieć swobodny 
dostęp powietrza, czyli należy je wietrzyć. Dostęp powietrza zapewnią także 
specjalistyczne majtki poporodowe. Na kroczu mogły powstać wybroczyny, 
zaczerwienienia, obrzęki lub krwawienia z rany w miejscu nacięcia, które trzeba 
skonsultować z lekarzem. Możesz pomóc sobie za pomocą zimnych okładów 
i ziołowych nasiadówek. Założone szwy po nacięciu krocza rozpuszczają się w ciągu 
dwóch-trzech tygodni. Jeśli użyto tradycyjnych szwów, dostaniesz zalecenie w wy-
pisie ze szpitala, aby zgłosić się na zdjęcie szwów w określonym czasie, najczęściej 
w piątej dobie po porodzie. 

Jeśli urodziłaś drogą cięcia cesarskiego, obserwuj swoją ranę pooperacyjną. 
Na początku będzie to trudne, bo będzie zakryta opatrunkiem (który powinien 
być suchy i czysty). Po zdjęciu opatrunku przez lekarza, zwróć uwagę na wygląd 
rany, która powinna mieć taki sam kolor, jak pozostała część ciała. Brzegi rany 
powinny przylegać do siebie. Zadbaj o to, żeby w tym miejscu było sucho i czysto. 
Dostęp powietrza zapewnią specjalistyczne majtki poporodowe z niskim stanem. 
Nie można zakrywać rany bielizną. Podpaska nie może mieć kontaktu z okolicą 
rany, ponieważ może ją zanieczyścić. Szwy założone w czasie cięcia cesarskiego 
należy zdjąć najczęściej w siódmej dobie po porodzie. Szczegółowe zalecenia na 
ten temat powinny zostać sformułowane w wypisie, który otrzymasz w dniu 
wyjścia ze szpitala. 

Zaobserwuj, czy w czasie oddawania moczu swobodnie wypływa on na ze-
wnątrz, czy w okolicy cewki moczowej czujesz ból. Zwróć uwagę na to, czy ilość 
wydalanego moczu jest adekwatna do ilości spożytych przez Ciebie płynów. Dotknij 
swojego brzucha, przez chwilę zastanów się nad tym, jakie masz odczucia w okolicy 
jelit. Czy czujesz, że są wypełnione gazami i czy potrzebujesz preparatów wspo-
magających perystaltykę, żeby poczuć się lepiej? Po ciąży mięśnie tłoczni brzusznej 
są wiotkie, co spowalnia ruchy jelit, a to utrudnia defekację i wydalanie gazów. 
Istnieje ryzyko zaparć. Pierwsze oddanie stolca może być stresujące. Możesz czuć 
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duży dyskomfort, a nawet lęk [11]. Obejrzyj także okolicę odbytu pod kątem obecności 
hemoroidów, czyli żylaków odbytu. Pomocne mogą być zimne okłady, maści, kremy, 
czopki przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz preparaty poprawiających krążenie krwi. 
Jeśli nosiłaś pończochy lub rajstopy uciskowe w ciąży i w porodzie, powinnaś 
nosić je również w połogu. Niektóre pacjentki mają zalecone farmakologiczne 
leczenie przeciwzakrzepowe.

Dbaj o swoją higienę w sposób szczególny. Dotyczy to tak samo podstawowej 
higieny rąk, jak i całego ciała [11]. Lepszy będzie krótki prysznic i mycie ciała ręką 
niż kąpiel w wannie i używanie gąbki. Pamiętaj o umyciu piersi wraz z okolicą 
brodawki. Możesz swobodnie dotknąć krocza, choć najprawdopodobniej będziesz 
czuła opór przed tym. To miejsce będzie bardzo wrażliwe na dotyk. Do okolic 
intymnych użyj delikatnego płynu, myjąc się od pochwy do odbytu. Po umyciu 
osusz ciało i krocze. Warto korzystać z jednorazowych ręczników papierowych. 
Podpaski należy wymieniać często, nawet jeśli zabrudzone są małą ilością wy-
dzieliny – w pierwszych dniach połogu najlepszym wyborem będą duże podpaski 
poporodowe. W trakcie dnia spróbuj jak najczęściej leżeć bez bielizny, co przyspiesza 
gojenie. Możesz rozłożyć na łóżku podkład higieniczny, żeby nie ubrudzić pościeli.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni zapewne zaobserwujesz utratę masy 
ciała. Prawidłowe tempo chudnięcia liczone od masy ciała sprzed porodu to 8 kg 
w pierwszym tygodniu, 9 kg w pierwszym miesiącu, maksymalnie 2 kg na miesiąc 
od drugiego miesiąca [7]. Pierwsze dni, a nawet pierwsze tygodnie i miesiące po 
porodzie, to nie czas na rygorystyczne odchudzanie. Odżywiaj się zdrowo i ra-
cjonalnie [14]. Nie musisz wprowadzać specjalnej diety mamy karmiącej piersią, 
jednak warto dodać, że zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe ulega 
zwiększeniu i karmiąc, powinnaś (zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej) 
spożyć o około 300 kcal więcej każdego dnia. Przy dobowej liczbie kalorii 1 500 
i mniejszej spada ilość wytwarzanego mleka [7]. 

Poruszanie się po porodzie może być utrudnione, ale warto żebyś to robiła. 
Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej, wysiłko-
wego nietrzymania moczu, rozejścia kresy białej, obniżenia narządów jamy 
brzusznej i miednicy. Delikatne i nieobciążające ćwiczenia możesz rozpocząć 
jeszcze w pozycji leżącej. Przed pierwszą pionizacją wykonaj kilka serii ćwiczeń 
przeciwzakrzepowych, takich jak ruchy dłoni i stóp we wszystkich płaszczyznach 
ruchowych. Szczególnie istotny jest trening mięśnia poprzecznego brzucha 
i mięśni dna miednicy, który można rozpocząć w pierwszej dobie po porodzie 
naturalnym, w drugiej po porodzie operacyjnym. Praca tych mięśni jest ściśle 
ze sobą powiązana. Po porodzie drogami natury możesz dodatkowo masować 
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podbrzusze w kierunku od spojenia łonowego do pępka (jest to delikatne gła-
skanie). Wraz z upływem czasu, w zależności od stanu zdrowia, możesz włączyć 
ruchy kończyn górnych i dolnych, które uruchamiają pracę pozostałych mięśni 
brzucha. Powrót do ukierunkowanej aktywności sportowej możesz rozważyć 
po ósmym tygodniu po porodzie naturalnym i 12.–14. po porodzie operacyjnym, 
po konsultacji z lekarzem [20]. Bądź dla siebie uważna i troskliwa, zadbaj także 
o swój stan emocjonalny. Przede wszystkim pytaj i szukaj wsparcia. Jeśli coś Cię 
niepokoi, zapytaj o to swoją położną lub lekarza.

W tym rozdziale przeczytasz jeszcze:
◆ O problemach w okresie połogu i tym, co powinno Cię niepokoić.
◆ O wizytach i badaniach kontrolnych w czasie połogu.
◆ O powrocie płodności.

Pełna treść rozdziału dostepna jest w I tomie (Ciąża) książki "Mamy 
dla Mamy", którą kupisz na stronie www.MamyDlaMamy.pl.

Martyna Kukawska – mama trzech dziewczynek, położna, psycholog. Uczę kobiety jak 
dbać o zdrowie i wspieram na każdym etapie życia w ich płodności i życiu rodzinnym, 
martynakukawska.pl

Inne rozdziały omawiające okres połogu, które znajdziesz w naszej książce, to 
między innymi:
◆ Połóg – ważny czas po porodzie. Aspekt psychologiczny
◆ Strata dziecka – aspekt medyczny
◆ Strata dziecka – aspekt psychologiczny

Książkę kupisz na www.MamyDlaMamy.pl

https:// www.MamyDlaMamy.pl
http:// www.MamyDlaMamy.pl
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TOM II  
MACIERZYŃSTWO

FRAGMENTY
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Uwaga: bobas! 
Fizjoterapeuta radzi, jak poprawnie pielęgnować maluszka

Prawidłowa pielęgnacja to taki sposób podnoszenia, noszenia, przewijania 
i ogółem opieki nad niemowlęciem, który stymuluje jego prawidłowy rozwój. 
Brzmi logicznie, bo przecież każdy chce jak najlepiej dla swojego dziecka. A jednak 
okazuje się, że nie zawsze jest to oczywiste. 

Teoretycznie szkoła rodzenia powinna przygotowywać do tego tematu, w prak-
tyce bywa różnie. Kiedy maluszek już się urodzi, mama i tata muszą nauczyć się 
z nim „obchodzić”. Najczęściej w procesie „nauki obsługi” niemowlaka biorą udział 
najpierw położne, a później babcie i dziadkowie, często powtarzając czynności 
w taki sposób, w jaki robiło się to kilkanaście lat temu. Nie znaczy to oczywiście, 
że ktokolwiek świadomie chce zrobić maluchowi krzywdę. Jednak czasem takie 

„zwyczajowe” podnoszenie czy sposób noszenia mogą spowodować lub pogłębić 
pewne nieprawidłowości w rozwoju, które opiszę poniżej.
◆ Asymetria – czyli sytuacja, w której dziecko preferuje jedną stronę, ciągle ob-

raca tam główkę, często tył głowy po tej stronie się spłaszcza. Skutki możemy 
zaobserwować w całym ciele – ciężar jest rozłożony asymetrycznie, ręka po 
stronie twarzy jest lepiej kontrolowana, częściej wkładana do buzi, a druga 
jest pomijana, często zaciśnięta w pięść. Maluch ma problem z osiągnięciem 
tzw. linii środkowej ciała (czyli ustawienia głowy tak, żeby nos i pępek były 
w jednej linii), nie potrafi połączyć w symetryczny sposób rąk i stóp. Asymetrię 
rozpoznaje się najczęściej w trzecim miesiącu życia i to jest najlepszy czas na 
rozpoczynanie terapii.

◆ Nieprawidłowy rozkład napięcia mięśniowego – często błędnie diagnozo-
wany i określany jako „napięcie mięśniowe”. Określenie to jest niewłaściwe, 
ponieważ każdy człowiek funkcjonuje właśnie dzięki mięśniom i pewnemu 
ich napięciu. Problem pojawia się wtedy, gdy jest ono zbyt niskie (obniżone) 
lub zbyt wysokie (wzmożone).

◆ Odginanie dziecka do tyłu – rodzice często określają taką sytuację jako „prę-
żenie się”.

◆ Niechęć do leżenia na brzuszku.

Tak naprawdę wszystkie wyżej wymienione problemy są ze sobą ściśle powiązane, 
a większości z nich możesz uniknąć, stosując od początku kilka zasad.
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◆ Bodźcowanie obu stron. Pamiętaj o tym, że dziecko rodzi się, nie znając wła-
ściwie swojego ciała – poznaje je w pierwszych miesiącach życia. Dlatego rolą 
opiekunów jest pokazanie mu, że ma stronę prawą i lewą. Najłatwiej osiągnąć 
to, gdy podczas takich czynności, jak podnoszenie, ubieranie czy przewijanie, 
wykorzystuje się obracanie malucha na boki – raz prawy, a raz lewy. 

◆ Symetria. Wiąże się nierozerwalnie z powyższym punktem. Oznacza noszenie 
raz na prawej, a raz na lewej ręce, odbijanie raz na prawym, raz na lewym barku 
itp. Jeśli maluch jest karmiony butelką, to również powinno się to odbywać 
naprzemiennie (przy karmieniu piersią to wychodzi naturalnie).

W tym rozdziale przeczytasz jeszcze:
◆ O sposobach podnoszenia i odkładania dziecka, podtrzymywaniu główki, spo-

sobie noszenia, ułożeniu dziecka w przestrzeni, układaniu na brzuszku.
◆ Czym jest spontaniczna aktywność dziecka i dlaczego jest ważna.
◆ Czemu nie można ciągnąć dziecka za ręce, sadzać czy uczyć chodzić na siłę.

Pełna treść rozdziału dostepna jest w II tomie (Macierzyństwo) książ-
ki "Mamy dla Mamy", którą kupisz na stronie www.MamyDlaMamy.pl.

Katarzyna Turchan – terapeuta NDT Bobath-Baby, autorka bloga matkafizjowariatka.
blogspot.com

Inne rozdziały mówiące o fizycznym rozwoju dziecka, które znajdziesz w naszej 
książce, to między innymi:
◆ Z jakimi kompetencjami rodzi się dziecko?
◆ Chlapu chlap! Kąpiel dziecka krok po kroku.
◆ Cudowna moc dotyku, czyli o masażu Shantala.
◆ Noś, noś, to przyzwyczaisz! O zaletach noszenia w chuście.
◆ Wprowadzenie do głównych etapów rozwoju dziecka (0–3 lata).
◆ Warto wiedzieć: Integracja sensoryczna.

Książkę kupisz na www.MamyDlaMamy.pl

https:// www.MamyDlaMamy.pl
http:// www.MamyDlaMamy.pl
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 Etapy żywienia dzieci

Rodzicielskie wyobrażenia o tym, jak dziecko powinno jeść, są często nieprzystające 
do rzeczywistości. Myślą oni, że maluch niemal od samego początku rozszerzania 
diety będzie jadł dużo (np. cały słoiczek), że zawsze będzie jadł mniej więcej tyle 
samo, a marchewka, którą raz polubił, będzie już zawsze dla niego przysmakiem. 
Nie spodziewają się, że to samo dziecko może przez tydzień jeść co niemiara, po 
czym przez kolejny będzie żyło niemal wyłącznie powietrzem. Oczekują, że jeśli 
roczny maluch je różnorodne produkty, to już zawsze będzie odważnym smako-
szem. Na to, jak naprawdę wygląda żywienie dzieci, nikt Cię nie przygotowuje. Ani 
na to, że dzieci jedzą różnie, mają zmienne apetyty i smaki, a przede wszystkim, 
że przychodzi taki okres w życiu większości z nich, gdy poznawanie nowych 
smaków wcale nie jest proste. Wiedza o tym mogłaby uchronić niejedną rodzinę 
przed stresem w czasie posiłków, gotowaniem trzech obiadów, by dziecko „zjadło 
cokolwiek”, a wreszcie przed przytłaczającą etykietką „niejadka”. 

Żywienie dzieci można podzielić na cztery etapy. Nie są one ściśle związane 
z wiekiem dziecka. Jedne maluchy wchodzą w dany etap szybciej, inne wolniej. 
Są również dzieci, u których te różne fazy są niemal niewidoczne. Dużo zależy od 
temperamentu dziecka i jego doświadczeń związanych z jedzeniem, zbieranych 
od urodzenia. 

ETAP I – tzw. złoty okres – od ok. szóstego miesiąca do ok. drugiego roku życia. Więk-
szość dzieci bardzo pozytywnie reaguje na rozszerzanie diety. Możliwość zjedzenia tego, 
co jedzą rodzice, to dla nich wielka atrakcja. Dużo zależy jednak właśnie od rodziców 
i ich zachowania. To czas, gdy dziecko uczy się jeść i – podobnie, jak ma to miejsce 
w przypadku nauki chodzenia czy mówienia – pierwsze próby bywają nieudolne. 
Maluch potrzebuje czasu, by zrozumieć, że znajdujące się na talerzu produkty służą 
do jedzenia i jeszcze więcej, by pojąć, że można się nimi najeść. Większość dzieci jest 
w stanie nauczyć się spożywać różnorodne smaki i konsystencje, jednak kwestią bardzo 
indywidualną jest to, ile czasu im to zajmie. Nie oczekuj zbyt wiele od swojego dziecka 
na tym etapie! Nie ilość jedzenia jest tu najważniejsza, ale zdobywanie nowych umie-
jętności (gryzienia, żucia, połykania, krztuszenia) i poznawanie nowych smaków. 
Co zrobić, by Twoje dziecko naprawdę chciało próbować nowe produkty? 
◆ pozwalaj na zabawę jedzeniem (brudzenie, rozgniatanie, zrzucanie ze stolika, 

krztuszenie, wypluwanie),
◆ jak najwcześniej (gdy dziecko stabilnie siedzi) proponuj dziecku pokarm do 

samodzielnego jedzenia,
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◆ pozwalaj dziecku bawić się łyżeczką, miseczką,
◆ gotuj przy dziecku, opowiadaj o smakach, jakie będziecie dziś poznawać, 
◆ jedz razem z dzieckiem.
Bardzo charakterystyczna dla tego okresu jest również ogromna zmienność 
apetytu. Dzieci nadal nie czują się pewnie w jedzeniu stałych pokarmów, a gdy 
coś je boli, ząbkują, pojawia się choroba lub po prostu zmęczenie – mogą jeść 
znacznie mniej pokarmów stałych i pić więcej mleka. I nie ma w tym nic złego! 
Takie fazy niechęci do jedzenia mogą trwać nawet do dwóch tygodni i nie 
powinny Cię martwić, o ile dziecko nie chudnie i nie zachowuje się inaczej niż 
zwykle. Nadal jednak powinnaś proponować różnorodne potrawy, by dziecko 
mogło zdecydować, kiedy chce zjeść więcej. 

Ważne jest również, by nie rezygnować z zapoznawania malucha z nowymi 
smakami. Marchewka czy burak spróbowane dwa razy to za mało, by móc 
stwierdzić, czy dziecko je lubi, czy nie. Niemowlęta w czasie rozszerzania diety 
często robią dziwne miny, krzywią się, wypluwają pierwsze kęsy jedzenia i nie 
zawsze jest to oznaka tego, że coś im nie smakuje. Nowy smak proponuj nawet 
10–15 razy, zanim ocenisz, czy dziecko w nim gustuje. 
Najważniejsze zadania tego okresu: 
◆ pokaż dziecku, że jedzenie może być ciekawe, przyjemne, atrakcyjne,
◆ zaprezentuj jak najwięcej różnorodnych pokarmów. 

ETAP II – neofobia – od około półtora roku do około 5–6 lat. Jak po każdym złotym 
okresie, również w żywieniu dzieci przychodzą tak zwane lata chude. Neofobią 
rozwojową nazywamy pewien etap w rozwoju dzieci, który charakteryzuje się 
przede wszystkim odmową spróbowania i zjedzenia pokarmu już na sam jego 
widok.Co dokładnie się wtedy dzieje? 
Rozwój dziecka stopniowo wyhamowuje, a zatem jego potrzeby żywieniowe 
nie są aż tak duże, jak w pierwszym roku życia. Dwuletnie dziecko wcale nie je 
znacznie więcej niż roczne. Dziecko coraz lepiej poznaje swoje granice i uczy się 
je testować, dlatego tak często słyszymy „nie”, również w kontekście jedzenia. 
Pojawia się naturalny lęk przed nieznanym (lub dawno nie widzianym) jedzeniem. 
Ewolucyjnie miał on chronić dziecko przed zjedzeniem trującego produktu. Wiele 
dzieci odczuwa również lęk przed zanieczyszczeniem jedzenia, dlatego często nie 
chcą, by różne składniki potrawy wzajemnie się dotykały (talerzyk z przegródkami 
zazwyczaj rozwiązuje problem).
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Pojawiają się silne preferencje dotyczące prezentacji posiłku (kolor talerza, 
łyżeczki, kubeczek, sposób podania, temperatura posiłku) i jego składu (dziecko 
domaga się swoich ulubionych dań).

O czym musisz pamiętać w tym okresie? O tym, że jest on całkowicie naturalny. 
To nie Twoja wina, że dwulatek nagle zrezygnował z niemal wszystkich warzyw. 
To po prostu taki etap rozwoju. Jedne dzieci w tym wieku wyeliminują ze swojej 
diety 10% potraw, inne znacznie więcej. Kluczem do przetrwania tego czasu jest 
spokój rodzica, cierpliwość i wiara, że kiedyś to minie. I rzeczywiście, większość 
dzieci w wieku ok. 4–5 lat zaczyna być bardziej otwarta na nowe smaki.

W tym rozdziale przeczytasz jeszcze:
◆ Wskazówki, które pomogą Tobie i dziecku przejść przez pierwszy okres neofobii.
◆ O etapie III, czyli żywienie dziecka w wieku szkolnym
◆ O etapie IV, czyli żywienie dziecka w wieku około 13 do 18 lat.
◆ 5 wskazówek, które pomogą Ci ukształtować u dziecka pozytywną relację 

z jedzeniem.

Pełna treść rozdziału dostepna jest w II tomie (Macierzyństwo) książ-
ki "Mamy dla Mamy", którą kupisz na stronie www.MamyDlaMamy.pl.

Zuzanna Antecka – dietetyk, psycholog. Pomaga rodzicom zamienić ich dzieci 
w Małych Smakoszy. Autorka bloga szpinakrobibleee.pl, na którym uczy pozytywnego 
patrzenia na żywienie dzieci

Inne rozdziały o żywieniu dziecka, które znajdziesz w naszej książce, to między 
innymi:
◆ Karmienie piersią. Zobacz, co czeka Cię na mlecznej drodze.
◆ Mleko modyfikowane – jakie wybrać?
◆ Bobas lubi próbować. Kiedy i jak zacząć rozszerzanie diety dziecka?
◆ Kim jest niejadek?
◆ I w tym też jest cukier?! O pułapkach w produktach dla dzieci.

Książkę kupisz na www.MamyDlaMamy.pl

https:// www.MamyDlaMamy.pl
http:// www.MamyDlaMamy.pl
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 Niech sobie popłacze, 
czyli o fatalnych skutkach wypłakiwania dziecka 

Droga Mamo, czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się pomyśleć, że Twoje dziecko płacze 
głównie po to, aby Cię wykończyć? Że próbuje wymusić noszenie, przytulanie, 
zabawę? Uwierz, że płacz to nie manipulacja, lecz sygnał. Zwłaszcza na początku 
jest jedynym sposobem, w jaki dziecko komunikuje Ci swoje potrzeby: „Mamo, 
nie wszystko jest w porządku, proszę, pomóż mi”. Płacz to obecny od początków 
istnienia naszego gatunku sposób na przetrwanie niemowląt, który gwarantuje 
im zaspokojenie potrzeby snu, jedzenia, czystej pieluszki i… bliskości. Zwłaszcza 
w początkowych tygodniach życia ta ostatnia potrzeba jest niezwykle ważna!

Dlaczego dzieci płaczą? Niemowlę tak naprawdę odczuwa dwa stany: dobry i zły. 
Głód, zmęczenie, przebodźcowanie (⯈ 67), nuda, ból – to wszystko powoduje, że 
dziecko będzie płakało. Często. Te bardziej wrażliwe, tzw. High Need Babies, czyli 
dzieci wymagające lub wysoko wrażliwe (⯈ 77), będą płakać niemalże przez cały 
czas. Myślę, że u wielu rodzin, które są na początku przygody zwanej rodziciel-
stwem, drugie (pierwsza na tapecie zawsze jest kupka) na liście priorytetów jest 
znalezienie sposobu, aby dziecko wreszcie przestało płakać. Zwłaszcza w nocy 
i dało nam spać! Takich sposobów jest mnóstwo. Na pewno o niektórych już 
słyszałaś: przytul – nie przytulaj, weź na ręce – absolutnie nie noś, zaśpiewaj – nie 
odzywaj się, ukołysz – pozwól dziecku się wypłakać.

Słyszałaś to nie raz, prawda? Że należy dziecku pokazać, kto w rodzinie kontro-
luje sytuację, że nie może Tobą rządzić. Że przecież jak trochę popłacze, to nic mu 
się nie stanie, że w ten sposób ćwiczy płucka. Że popłacze przez trzy dni, a potem 
przed Wami eldorado i przespane noce. Nawet jeśli sięgasz do fachowej literatury, 
możesz się natknąć na takie „kwiatki” i to w wielu odmianach. 

Sztandarową metodą wypłakiwania jest „3–5–7” Richarda Ferbera, która naka-
zuje pozostawianie płaczącego dziecka najpierw na trzy minuty, zanim do niego 
wrócisz, potem pięć minut i wreszcie siedem. Ale nie podchodzisz do łóżeczka po 
to, by przytulić swoje zapłakane maleństwo, pocieszyć, ukoić, jak tego oczekuje. 
Nie możesz go wyjąć z łóżeczka, najlepiej w ogóle nie nawiązywać kontaktu 
wzrokowego. Ewentualnie chwilkę poklepać, pogłaskać, ale to w ostateczności. 
Jeszcze bardziej radykalną metodą jest „wygaszanie”, które polega na zostawieniu 
dziecka w samotności, aż do zaśnięcia.
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Zarówno metoda dr. Ferbera, jak i „wygaszanie” są kontrowersyjne, więc 
doczekały się wielu modyfikacji. Jedną z nich proponuje Tracy Hogg, coraz 
szerzej nazywana „treserką dzieci”. Pozornie krytykuje ferberowską metodę 
CIO („cry it out” – wypłakiwanie), jednakże nie popiera zasypiania w bliskości 
z rodzicem, w komfortowych dla niemowlęcia warunkach. Jej metoda polega na 
wielokrotnym podnoszeniu i odkładaniu niemowlęcia, bez wnikania w powód 
płaczu. Podobne techniki proponują tzw. trenerzy snu. Głośno odcinając się od 

„ferberyzacji”, sugerują coraz to nowe metody wypłakiwania, z pozornym tylko 
uwzględnieniem potrzeb dziecka.

W tym rozdziale przeczytasz jeszcze:
◆ Dlaczego wypłakiwanie NIE jest dobrą metodą?
◆ Jak brak reakcji na płacz dziecka wpływa na jego rozwój emocjonalny i zdrowotny?
◆ Co robić i jak najlepiej reagować na płacz dziecka?

Pełna treść rozdziału dostepna jest w II tomie (Macierzyństwo) książ-
ki "Mamy dla Mamy", którą kupisz na stronie www.MamyDlaMamy.pl.

Joanna Ostrejko-Sochal – psycholog; pracuje w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, w tym z nieletnimi matkami. Buduje projekt nowego 
miejsca na ziemi dla mam: facebook.com/FundamentPrzyszlosci

Inne rozdziały w naszej książce, w których rozprawiamy się z mitami dotyczącymi 
wychowania dzieci to między innymi:
◆ Przytulaj mnie, mamo, przytulaj mnie, tato! O znaczeniu kontaktu fizycznego 

dla rozwoju dziecka.
◆ Niech sobie popłacze, czyli o fatalnych skutkach wypłakiwania dziecka.
◆ Wyjątkowo wymagające dziecko, czyli o high need babies słów kilka.
◆ Czy na pewno chcesz mieć grzeczne dziecko? O konsekwencjach kar i nagród.
◆ Mamo, on mnie popchnął! O czym tak naprawdę mówi agresywne zacho-

wanie dziecka?
◆ Tato, ale mama powiedziała…, czyli rzecz o wspólnych zasadach.

Książkę kupisz na www.MamyDlaMamy.pl

https:// www.MamyDlaMamy.pl
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Baby blues i depresja poporodowa.
To może się przytrafić każdemu

Mimo rosnącej wiedzy na temat konsekwencji i powszechności psychicznych 
zaburzeń w okresie okołoporodowym, z których najczęściej występującymi są 
baby blues i depresja poporodowa, istnieje nadal wiele kontrowersji wokół samo-
poczucia młodej matki. Również dostępność profesjonalnej, najlepiej interdyscy-
plinarnej pomocy jest często ograniczona. Tymczasem badania i obserwacje pokazują, 
że depresja poporodowa jest zjawiskiem stosunkowo częstym. Doświadcza jej 
do 30% kobiet [4]. Natomiast właściwe działania kobiety lub rodziny, zmierzające 
do podjęcia odpowiedniej terapii, mogą poprawić zdrowie matki i dziecka oraz ich 
wzajemne relacje i funkcjonowanie całej rodziny.

Każda duża zmiana życiowa może być stresorem i wiązać się z ogromnym 
obciążeniem emocjonalnym. Do takich zmian niewątpliwie zalicza się zostanie 
matką. Z jednej strony stres i niepokój związany z porodem i narodzinami dziecka, 
z drugiej strony nużąca rutyna dnia codziennego, gdy kobieta opiekuje się dziec-
kiem w poczuciu osamotnienia albo musi sobie radzić z poczuciem zależności (np. 
finansowej i emocjonalnej). 

Baby blues. Ogromnym źródłem stresu i frustracji matki małego dziecka może 
stać się konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością, poczucie, że „nie tak miało być”. 
Macierzyństwo często nie przynosi oczekiwanych wyobrażeń dotyczących czerpania 
jedynie przyjemności z kontaktu z dzieckiem lub przy karmieniu (nieważne czy 
piersią, czy butelką). Kobieta może czuć się niekompetentna, zagubiona, winna, na 
przykład temu, że nie czuje wszechogarniającej miłości do niemowlęcia albo nie 
potrafi „odgadnąć”, czego potrzebuje jej dziecko. Baby Blues (smutek poporodowy, 
przygnębienie poporodowe) występuje dość często, bo aż u około 50–80% kobiet, 
pojawia się zwykle w okresie nawału mlecznego. Objawy nasilają się w piątym, 
szóstym dniu po porodzie i trwają od około 10 dni do dwóch tygodni, czasem do 
miesiąca [2]. W pierwszych dniach po porodzie przypadają największe zmiany hor-
monalne (spadek stężenia progesteronu, estrogenów, kortyzolu, wzrost stężenia 
prolaktyny), które są fizjologiczną reakcją na poród i zmiany zachodzące w ciele, 
co ma ogromny wpływ na emocjonalny stan kobiety. Kobieta może odczuwać 
w tym czasie zmienność nastrojów, poczucie zmęczenia, płaczliwość i smutek, 
nadmierną wrażliwość na bodźce, trudności z koncentracją uwagi, drażliwość, 
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nerwowość czy zakłopotanie. Objawy te nie wpływają poważnie na zdolność 
prawidłowego funkcjonowania młodej matki, jednak mogą pogarszać jakość 
jej życia. Wszystkie objawy smutku poporodowego są czymś naturalnym przez 
pierwszych kilka tygodni po narodzinach dziecka i zwykle same ustępują. Warto 
zadbać wówczas o odpoczynek i poprosić o wsparcie ze strony najbliższych osób, 
które mogą zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

Z niejasnych do końca przyczyn u części kobiet z baby bluesa rozwija się 
pełnoobjawowa depresja poporodowa. Wówczas zgłoszenie się do specjalisty 
i podjęcie działań terapeutycznych może mieć znaczenie profilaktyczne dla de-
presji poporodowej [2]. Wśród kobiet, u których wystąpiła wczesna faza depresji 
poporodowej, zwana „postpartum blues depression”, około 20% zachoruje na 
znacznie poważniejszą jej postać, depresję poporodową [1]. 

Depresja poporodowa. Choć nadal jest tematem tabu i wielu niedomówień, jest 
znana już od czasów Hipokratesa. Natomiast pierwsze prace naukowe dotyczące 
zaburzeń poporodowych powstały w XIX wieku. Obecnie, w zależności od badań, 
szacuje się, że od 10–30% kobiet doświadcza depresji poporodowej. Jej objawy 
najczęściej ujawniają się na przełomie pierwszego i drugiego miesiąca życia 
dziecka [2]. Jednak wielu badaczy i klinicystów zajmujących się tematyką oko-
łoporodową podkreśla, że epizod depresji może pojawić się w ciągu pierwszego 
roku od porodu: 10% kobiet doświadcza depresji w 8. tygodniu po urodzeniu 
dziecka, a 22% – gdy dziecko ma około 12 miesięcy [4]. 
Wyróżnia się poniższe czynniki ryzyka, które sprzyjają wystąpieniu depresji 
poporodowej [2].
◆ Psychiatryczne: występowanie depresji w rodzinie, przebyta depresja poporo-

dowa w przeszłości (zwiększa się ryzyko przy kolejnej ciąży), występowanie 
innych zespołów depresyjnych w przeszłości, wystąpienie stanu euforycznego 
po porodzie, objawy baby bluesa.

◆ Związane z ciążą: niechętny stosunek do ciąży, ciąża zagrożona, traumatyczne 
doświadczenia w poprzednich ciążach, trudny lub urazowy poród.

◆ Psychospołeczne: trudne wydarzenia życiowe, niezależne od ciąży, samotne 
macierzyństwo, konfliktowe relacje z własną matką, trudna sytuacja finansowa, 
złe relacje w rodzinie, doświadczenie straty, żałoby w okresie okołoporodowym.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że depresja poporodowa może dotknąć również 
te kobiety, które dobrze sobie radziły przed urodzeniem dziecka i nie znajdowały 
się w żadnej z grup ryzyka. Również nie wszystkie matki z grup ryzyka zachorują 
na depresję. 
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Objawy obejmujące depresję poporodową są podobne do objawów innych 
zaburzeń depresyjnych, występujących w innych okresach życia. Jeżeli dwa, trzy 
opisane poniżej objawy występują u mamy małego dziecka i utrzymują się dłużej 
niż 1–2 tygodnie, należy zgłosić się do profesjonalisty [2].
◆ Stały nastrój przygnębienia – długotrwałe uczucie „bycia w dołku”, przeżywanie 

smutku, a w poważniejszych przypadkach poczucie braku emocji.
◆ Negatywne myśli – wszystkie wydarzenia interpretowane są jako niepomyślne, 

groźne lub szkodliwe.
◆ Poczucie beznadziejności – pojawia się brak nadziei na zmianę i poprawę 

samopoczucia.
◆ Poczucie bezwartościowości – postrzeganie siebie w negatywnym świetle, 

uporczywe odczuwanie poczucia winy, poczucie, że do niczego się nie nadaję.
◆ Anhedonia – niezdolność do przeżywania radości, także w relacji z dzieckiem.
◆ Rozdrażnienie – drażliwość przeżywana głównie w kontaktach z najbliższymi.
◆ Niepokój i ciągłe pobudzenie – zmusza do nerwowego działania, np. czy dziecko 

śpi, nasłuchiwania, czy oddycha.
◆ Izolacja – unikanie kontaktów.
◆ Osłabienie energii życiowej – stałe uczucie zmęczenia, pogorszenie koncentracji 

i/lub zdolności do podejmowania decyzji.
◆ Złe samopoczucie fizyczne bez wyraźnej somatycznej przyczyny.
◆ Zaburzenia snu – problemy z zaśnięciem, wczesne budzenie się, sen przerywany 

albo przeciwnie – nadmierna senność i ucieczka w sen.
◆ Zaburzenia łaknienia – utrata apetytu lub nadmierne objadanie się, żeby po-

prawić sobie nastrój.
◆ Myśli samobójcze.
Jednocześnie charakterystyczne dla depresji poporodowej są objawy związane 
bezpośrednio z macierzyństwem i relacją z niemowlęciem, do których najtrudniej 
jest przyznać się młodej matce, takie jak [2]:
◆ poczucie bezwartościowości w roli matki,
◆ kontakt z dzieckiem, który opiera się na:

 ◆ przewrażliwieniu na punkcie zdrowia i rozwoju niemowlęcia;
 ◆ obojętności wobec potrzeb malucha;
 ◆ trudności w rozpoznawaniu sygnałów wysyłanych przez dziecko;
 ◆ postrzeganiu niemowlęcia jako wyjątkowo kłopotliwego;
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 ◆ niechęci do zajmowania się niemowlęciem albo opiekowanie się nim 
w sposób mechaniczny;

 ◆ chęci oddania dziecka z poczucia braku kompetencji,
◆ nawracające, obsesyjne myśli o chęci skrzywdzenia dziecka.

W tym rozdziale przeczytasz jeszcze:
◆ O innych zaburzeniach okresu okołoporodowego: PTSD, psychozie poporodo-

wej, hipomanii poporodowej.
◆ Jak depresja poporodowa może wpłynąć na relację matki z dzieckiem.
◆ Gdzie szukać pomocy?

Pełna treść rozdziału dostepna jest w II tomie (Macierzyństwo) książ-
ki "Mamy dla Mamy", którą kupisz na stronie www.MamyDlaMamy.pl.

Aleksandra Wierzejska – mama Zosi i Jerzyka, psycholog i psychoterapeutka, 
wierzejskapsychoterapia.pl

Inne rozdziały z naszej książki, w których poruszyłyśmy kwestie psychologiczne 
rodzącej się Mamy, to między innymi:
◆ Miłość (nie) od pierwszego wejrzenia? Dlaczego nie zawsze zakochujesz się 

w dziecku od razu?
◆ Tata ma doła? Tak, to możliwe! O depresji u ojców
◆ Ciągle się martwię, że…, czyli jak radzić sobie z lękiem o dziecko?
◆ Chce mi się krzyczeć i płakać! Jak przetrwać trudne macierzyńskie chwile?
◆ Wypalenie macierzyńskie – o mamie, która ma dość.
◆ Mam poczucie winy, że…, czyli dlaczego rodzice się zadręczają?

Pełny spis treści znajdziesz na www.MamyDlaMamy.pl/spistresci

https:// www.MamyDlaMamy.pl
https://www.MamyDlaMamy.pl/spistresci
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Mamy nadzieję, że przedstawione w tym darmowym e-booku fragmenty 
pomogły Ci dostrzec, jak szerokie spektrum zagadnień poruszamy w książce 

„Mamy dla Mamy”. Jak pisze jedna z naszych Czytelniczek: 

“W tej książce jest wszystko. Dosłownie. Encyklopedia, którą trzeba przeczytać. 
Żadna strona nie jest przegadana, każdy rozdział jest potrzebny. Do tego językowo 

– przystępna, prosta. Cudnie i schludnie wydana. To książka, która może “trochę” 
kosztuje, ale tak naprawdę po lekturze uważam, że cena jest niewspółmiernie 
niska do wiedzy w niej zawartej.” – Sylwia

Pełna recenzja do przeczytania tutaj - KLIK!

Co jeszcze zyskujesz decydując się na książkę „Mamy dla Mamy”?
Obietnicę, że zawsze będziesz miała RZETELNE i AKTUALNE informacje. Na 
bieżąco śledzimy m.in. nowelizacje prawa, aktualizacje wytycznych polskich 
i międzynarodowych instytucji zajmujących się zdrowiem dzieci oraz wszelkie-
go rodzaju badania naukowe, i modyfikujemy rozdziały na podstawie wiedzy 
w nich zawartej. Gwarantujemy, że otrzymasz od nas mailem plik z nowymi 
treściami, jeśli wiedza zawarta pierwotnie w książce przedawni się. Robimy tak 
jako jedyni na rynku!

www.MamyDlaMamy.pl/czy-warto

Bez względu na to, jaką podejmiesz decyzję, życzymy – Tobie, Maleństwu oraz 
całej Rodzinie – wszystkiego dobrego i wielu cudownych chwil, które na lata 
zostaną z Wami w postaci wspomnień.

Zespół Autorek
oraz
Barbara Falenta, pomysłodawczyni i redaktor prowadząca  
książki „Mamy dla Mamy”

www.MamyDlaMamy.pl

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4871825/mamy-dla-mamy-ciaza—jak-przygotowac-sie-na-zyciowa-rewolucje/opinia/57738757?#opinia57738757
https://www.MamyDlaMamy.pl/czy-warto
https://www.MamyDlaMamy.pl



