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POŁÓG

– czego się spodziewać?
Pierwsze dni, a nawet tygodnie po porodzie są bardzo często trudnym okresem dla świeżo
upieczonej mamy. Niewiele kobiet ma świadomość tego, co dzieje się z jej ciałem oraz psychiką w tym okresie. Dlatego tak ważne jest, aby przyszłe mamy były odpowiednio przygotowane do połogu nie gorzej niż do samego porodu.

CO TO JEST POŁÓG?
Najprościej można powiedzieć, że jest
to okres po ciąży i porodzie, w którym
zmiany, jakie zaszły w organizmie kobiety w czasie ciąży stopniowo ustępują,
a cały organizm powraca do pierwotnego stanu.
Każda kobieta w swoim tempie dochodzi
do formy po urodzeniu dziecka. Przyjmuje się jednak, że czas połogu trwa
zwykle od 6 do 8 tygodni. Podzielić go
możemy na:

•

połóg bezpośredni – pierwsza doba
po porodzie,

•

połóg wczesny – pierwszy tydzień
po porodzie,

•

połóg późny – który trwa do 6.-8.
tygodnia po porodzie.

W tym czasie znacznie spada stężenie
gonadotropiny kosmówkowej – hCG,
a całkowicie hormon ten zanika około
16. dnia połogu. U kobiet karmiących,
wzrasta stężenie prolaktyny. Liczba krwinek czerwonych, która w czasie ciąży
podnosi się o około 30%, teraz spada.
To samo dzieje się z żelazem, którego
poziom w drugim tygodniu połogu wraca do normy. Bezpośrednio po porodzie
dochodzi również do wzrostu poziomu
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krwinek białych, co ostatecznie się normuje pod warunkiem, że w tym czasie
nie rozwinie się żaden stan zapalny.
Każda świeżo upieczona mama powinna również pamiętać, że karmiąc piersią,
musi dobrze i zdrowo się odżywiać, gdyż
w tym okresie zapotrzebowanie kaloryczne wzrasta. Jest to niezwykle istotne!

Z JAKIMI PROBLEMAMI NAJCZĘŚCIEJ BORYKAJĄ SIĘ KOBIETY W OKRESIE POŁOGU?
•

Bóle brzucha – są wynikiem obkurczania się macicy. Musi ona wrócić do rozmiarów sprzed ciąży. Ten
proces bywa najbardziej bolesny
podczas karmienia piersią, gdyż odpowiedzialny jest za to ten sam hormon, który m.in. pobudza laktację,
czyli oksytocyna. Skurcze podczas
karmienia często porównywane są
do silnego bólu menstruacyjnego.

•

Bóle krocza - jest to zupełnie normalne w pierwszych tygodniach po
porodzie, zwłaszcza kiedy akcji porodowej towarzyszyło nacięcie lub samoczynne pęknięcie krocza. Kobieta
może odczuwać w tych okolicach
drętwienie, ciągnięcie lub po prostu
ból. Pomocne tutaj będą specjalne
preparaty przyspieszające gojenie
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się ran, jak również zimne okłady. Należy unikać długiego stania, a także
siedzenia. Zwykle gojenie się krocza
trwa około 10 dni.

•

Krwawienie – jest wynikiem oczyszczania się macicy z resztek popłodu.
Początkowo krwawienie może być
bardzo obfite. Charakter odchodów
zmienia się jednak wraz z trwaniem
połogu. Zaraz po porodzie są one
krwiste. W pierwszym tygodniu
przybierają kolor brunatny, a w drugim tygodniu żółty. Do końca trwania połogu mogą być białe lub sza-

•

jak najczęściej wietrzyć krocze – dopływ świeżego powietrza przyspiesza gojenie,

Podczas krwawienia bardzo ważne jest
odpowiednie dbanie o higienę okolic
krocza. Przede wszystkim należy:

•

pamiętać o częstym oddawaniu
moczu i regularnym wypróżnianiu.

•

często je myć, po każdym oddaniu
moczu czy stolca, zawsze w kierunku od przodu ku tyłowi,

•

•

osuszać za pomocą papierowych
ręczników,

•

regularnie wymieniać wkładkę,

Trudności z karmieniem piersią –
najlepszym sposobem na pobudzenie laktacji, jest częste przystawianie maluszka do piersi, co również
chroni przed zastojami podczas
nawału mlecznego. Wszelkie inne
trudności, jakie mogą spotkać przyszłą mamę w czasie kar-

rawe i jest ich coraz mniej, a około
5.-6. tygodnia zanikają całkowicie.
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Pierwsza kontrolna wizyta u lekarza ginekologa
powinna mieć miejsce w 6. tygodniu połogu.
Należy jednak pamiętać, aby bezzwłocznie
skontaktować się z lekarzem, gdy u położnicy
pojawią się następujące objawy:
•
•
•
•
•
•
•

gorączka powyżej 38oC – to może
świadczyć o zakażeniu połogowym,
mdłości, wymioty,
ból przy oddawaniu moczu, parcie,
obfitsze niż zwykle krwawienie,
ból, uczucie ciężkich łydek,
intensywny ból i stwardnienie piersi,
ból, zaczerwienienie, opuchnięcie lub
intensywne sączenie się wydzieliny z rany
po cesarskim cięciu.

mienia, są kwestią indywidualną.
Aby się przed nimi ustrzec, należy
dobrze obserwować własne ciało,
a przede wszystkim wsłuchiwać
się w potrzeby dziecka. Może się
zdarzyć, że niemowlę będzie miało
kłopoty z prawidłowym przystawieniem się do piersi i pojawią się
rany na brodawkach. Wówczas warto spróbować zmienić mu pozycję
do karmienia, a obolałe brodawki
smarować własnym mlekiem lub
maścią z lanoliną. Gdy dziecko nie
będzie chciało ssać, co również
może się zdarzyć, nie należy się zrażać. Widocznie coś mu przeszkadza
– może mokra pieluszka, albo jest
mu za zimno lub za gorąco, czy
też zwyczajnie jest głodne. Warto
jednak dołożyć wszelkich starań,
aby karmić piersią, gdyż pokarm
mamy to najlepsze, co można dać
swojemu dziecku.

•

Wahania nastroju – to normalna
reakcja poporodowa. Przyzwycza-
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jenie się do roli rodzica może zająć
kilka tygodni. Nierzadko towarzyszy temu uczucie wyczerpania
i smutku. Warto wtedy porozmawiać z kimś bliskim, opowiedzieć
o swoich obawach, lękach i kłopotach. Kiedy jednak występują
oznaki depresji czy przygnębienia,
dobrze jest zwrócić się o pomoc do
psychologa lub psychiatry.

•

Hemoroidy – są częstym problemem po porodzie. Z pomocą mogą
tutaj przyjść specjalne kremy i ciepłe
okłady. Przynoszą one sporą ulgę
w codziennym funkcjonowaniu.
Z czasem dolegliwości stają się coraz mniejsze, a hemoroidy ustępują.

POŁÓG PO CESARSKIM CĘCIU
Po cięciu cesarskim w ciele kobiety zachodzą te same zmiany, co po porodzie
siłami natury, jednak podczas operacji
ginekologicznej dochodzi dodatkowo
do przecięcia i zszycia powłok brzusznych oraz mięśni macicy, wskutek cze-

go powstaje rana na brzuchu, a połóg
po cesarskim cięciu trwa nieco dłużej.
Przyjmuje się że okres rekonwalescencji po operacji ginekologicznej trwa
minimum trzy miesiące. W tym czasie
położnica powinna zachować wszelkie
środki ostrożności, jeśli chodzi o higienę okolicy rany. Po wzięciu prysznica
należy dokładnie osuszać to miejsce.
W pierwszych dniach po porodzie może
pojawić się wyciek z rany (osocze i trochę krwi) i jest to całkowicie normalne
zjawisko. Po zdjęciu szwów (jeśli nie były
rozpuszczalne), należy delikatnie przemywać ranę wodą z mydłem i osuszać
papierowym ręcznikiem. Z czasem blizna powinna blednąć.
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POWIKŁANIA – KIEDY KONIECZNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO
LEKARZA
Pierwsza kontrolna wizyta u lekarza ginekologa powinna mieć miejsce w 6.
tygodniu połogu. Należy jednak pamiętać, aby bezzwłocznie skontaktować się
z lekarzem, gdy u położnicy pojawią się
następujące objawy:

•

gorączka powyżej 38oC – to może
świadczyć o zakażeniu połogowym,

•

mdłości, wymioty,

•

ból przy oddawaniu moczu, parcie,

•

obfitsze niż zwykle krwawienie,

•

ból, uczucie ciężkich łydek,

•

intensywny ból i stwardnienie piersi,

•

ból, zaczerwienienie, opuchnięcie,
lub intensywne sączenie się wydzieliny z rany po cesarskim cięciu.

AKTYWNOŚĆ PODCZAS POŁOGU
Pierwszą aktywność fizyczną o niskiej
intensywności można zacząć wykonywać bardzo wcześnie, bo już w pierwszej
dobie po porodzie drogami natury, a po
cięciu cesarskim w drugiej dobie. Najczę-

ściej pojawiającymi się problemami zdrowotnymi, jakie mogą się pojawić w czasie
połogu, jest zakrzepica żylna, wysiłkowe
nietrzymanie moczu, rozejście kresy białej
oraz zmniejszenie napięcia mięśni dna
miednicy, które to mięśnie będąc właściwie napięte, zapobiegają obniżaniu
się narządów jamy brzusznej i miednicy.
Należy pamiętać, że ćwiczenia podczas
połogu, powinny być wykonywane po
wcześniejszej konsultacji z fizjoterapeutą
i lekarzem prowadzącym.

JUSTYNA HERCZYŃSKA
Pracownik Apteki
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