
Zalecenia dla mamy po porodzie 

• Nie dźwigaj więcej niż waży Twoje dziecko przez cały 

okres połogu. 

• Jeśli podnosisz dziecko zaciśnij usta i dodatkowo napnij 

mięśnie dna miednicy. 

• Wstając z łóżka nie używaj brzucha: 

◦ po nacięciu krocza - obróć się na bok i podpierając się 

na rękach powoli usiądź bokiem, następnie zsuń się na 

nogi i chwilę postój przytrzymując się łóżka 

◦ po cesarskim cięciu - obróć się na bok i podpierając się 

na rękach powoli usiądź na obu pośladkach, po chwili 

wstań na nogi przytrzymując się łózka. 

Ćwiczenia w łóżku w leżeniu na plecach 

• stopy w górę (5sek), rozluźnić (2sek), stopy w dół (5sek), 

rozluźnić (2 sek) – 20 powtórzeń 

• krążenia stopami: duże i powolne kółka po 10 do środka i 

na zewnątrz 

• pocieranie dłoni o siebie – do rozgrzania 

• dłonie: zaciśnij pięść, rozluźnij – 20 powtórzeń 

• ćwiczenia oddechowe: wdech, uniesienie rąk nad głowę i 

wydech, opuszczenie rąk w dół (po cesarskim cięciu ręce 

podnoś tylko do wysokości barków) 

Ćwiczenia mięśni Kegla- bardzo ważne! 

• szybkie napięcia mięśni krocza do uczucia zmęczenia (lub 

3x10 powtórzeń) 

• długie napięcia do uczucia zmęczenia (lub 10 powtórzeń) 

• odpoczywaj w pozycji leżącej 

Dbanie o krocze 

• myj krocze po skorzystaniu z toalety – możesz używać 

wodę, napar z kory dębu lub Tantum rosa 

• wietrz okolice intymne – sprzyja to gojeniu się ran 

• nie siadaj na obu pośladkach dopóki masz szwy, czujesz 

ból lub dyskomfort 

• unikaj zaparć pijąc dużo wody, stosując zdrową dietę. Jeśli 

masz problem z wypróżnianiem porozmawiaj z lekarzem 

lub położną i poproś o czopek glicerynowy 

• w trakcie oddawania moczu rozluźnij się, nie spiesz się i 

nie wypieraj go bo to osłabia mięśnie dna miednicy 

Dbanie o ranę po cięciu 

• wietrzenie i higiena rany 

• w czasie kaszlu i kichania zbliż brzegi rany i delikatnie 

dociśnij ją do brzucha 

• nie napinaj mięśni brzucha 

• nie podnoś rąk powyżej poziomu barków 

 

 Okres połogu to szczególny czas dla kobiety. To jak go 

wykorzystasz może mieć duży wpływ na Twoje zdrowie, relacje z 

dzieckiem, partnerem i jakość życia. 

 Daj sobie czas na odpoczynek i powrót do formy. 

Wiele problemów z którymi się spotkasz można rozwiązać. Szukaj 

pomocy u specjalistów; fizjoterapeuty uroginekologicznego, 

położnej,psychologa. 
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