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Gdy	dowiadujesz	się,	że	jesteś	w	ciąży…	

…prawdopodobnie	 doświadczasz	 wielu	 intensywnych	 uczuć	
jednocześnie.	 Często	 radość	 i	 ekscytacja	 miesza	 się	 z	
niepokojem.	Zaczynasz	myśleć	o	tym,	jakie	czekają	Cię	zmiany	i	
zastanawiasz	się	jak	możesz	się	na	nie	przygotować.	

Oto	 kilka	 rad,	 jak	 możesz	 dbać	 o	 siebie	 w	 trakcie	 ciąży,	 aby	
zapewnić	sobie	i	rozwijającemu	się	w	Tobie	dziecku	optymalny	
komfort.	



Pierwszy	trymestr	ciąży	

To	okres	oswajania	 się	 z	nową	 sytuacją.	Nawet	 jeśli	 ciąża	 jest	
planowana	i	wyczekana,	mogą	zaskoczyć	Cię	własne	odczucia	i	
reakcje.	

Daj	sobie	czas.	Przyglądaj	się	swoim	emocjom,	ale	nie	krytykuj	
się	za	nie.	Pamiętaj,	że	Twoje	odczucia	mogą	teraz	gwałtownie	
się	 zmieniać.	 To	 naturalne,	 że	 odczuwasz	 niepokój	 myśląc	 o	
czekających	Cię	wyzwaniach.	

Staraj	się	traktować	siebie	wyrozumiale	i	łagodnie	J	



Wybierz	 dla	 siebie	 lekarza	 lub	 położną	 prowadzącą	 ciążę	 i	
zaplanuj	regularne	wizyty.	

Zdecyduj	kiedy	i	w	jakiej	formie	poinformujesz	o	ciąży	rodzinę	i	
znajomych.	Dobrze,	 jeśli	możesz	 podzielić	 się	 tą	 informacją	w	
pierwszej	kolejności	z	zaufaną	i	życzliwą	Ci	osobą.	

	

Pierwszy	trymestr	ciąży	



Pierwszy	trymestr	ciąży	

Kobiety	 często	 chcą	 w	 tym	 czasie	 utrzymać	 swoją	 aktywność	
zawodową,	 domową	 i	 towarzyską	 na	 dotychczasowym	
poziomie.	 Tymczasem	 w	 pierwszych	 tygodniach	 ciąży	 wiele	 z	
nich	 często	 odczuwa	 wyraźne	 zmęczenie,	 co	 jest	 związane	 z	
bardzo	 intensywnymi	 procesami	 zachodzącymi	 w	 ich	
organizmach.	

Rozważ	zwolnienie	tempa	życia	i	pozwól	sobie	na	odpoczynek,	
gdy	czujesz,	że	tego	potrzebujesz.	Słuchaj	swojego	ciała!	

Rozmawiaj	z	partnerem	albo	innymi	bliskimi	osobami	o	swoich	
odczuciach	 i	 dylematach.	 To	 ułatwi	 Ci	 rozumienie	 siebie	 i	
umocni	wasze	relacje.	



Pierwszy	trymestr	ciąży	

Poznaj	 i	 wdrażaj	 ZASADY	 ZDROWEGO	 TRYBU	 ŻYCIA,													
teraz	to	szczególnie	ważne!	

§  spożywaj	regularne	i	zrównoważone	posiłki	(staraj	się	
wybierać	produkty	zdrowe	i	smaczne,	niech	Twoja	dieta	
będzie	w	miarę	możliwości	lekkostrawna	i	zróżnicowana)	

§  dbaj	o	odpowiednią	ilość	odpoczynku	i	regularny	sen	

§  bądź	aktywna	fizycznie	(wybieraj	aktywność	dostosowaną	
do	swoich	możliwości	i	sprawiającą	Ci	przyjemność)	



•  ograniczaj	nadmierny	stres	

•  naucz	się	relaksować	

•  dbaj	o	kontakty	towarzyskie	
	

Pierwszy	trymestr	

Pamiętaj, że alkohol, 
papierosy, narkotyki szkodzą 
rozwijającemu się dziecku. 

Unikaj ich! 
	

	



Drugi	trymestr	ciąży	

Zmiany	w	 Twoim	 ciele	 zaczynają	 być	widoczne	 i	wyraźnie	 dla	
Ciebie	odczuwalne.	Prawdopodobnie	masz	teraz	więcej	energii	
i	wytrzymałości.	Budujesz	ogólną	wizję	siebie	jako	mamy.	

Teraz	 możesz	 mieć	 siły	 i	 ochotę	 na	 podejmowanie	 działań,	
które	 są	 konieczne	 przed	 narodzinami	 dziecka	 i	 wymagają	
Twojego	większego	zaangażowania.	Oczywiście	nadal	dbaj	przy	
tym	o	przestrzeganie	zasad	zdrowego	trybu	życia!	

Jeśli	 chcesz	 skorzystać	 z	 przygotowania	 do	 porodu	 i	
rodzicielstwa	 w	 szkole	 rodzenia,	 to	 jest	 dobry	 czas	 na	
znalezienie	odpowiadającej	Ci	oferty.	



Drugi	trymestr	ciąży	

Poświęcaj	 czas	 na	 rozmowy	 i	 bliskość	 z	 partnerem.	 Dziel	 się	
swoimi	 przeżyciami,	 uzgadniajcie	 też	 jak	 będziecie	
współpracować	 i	 dzielić	 się	 obowiązkami	 po	 narodzinach	
dziecka.	

Pamiętaj,	że	dostępność	wsparcia	po	porodzie	zależy	od	jakości	
relacji	 społecznych,	 które	 zbudowałaś	wcześniej.	 Rozejrzyj	 się	
wokół	i	zadbaj	o	kontakty	osobami,	które	chciałabyś	mieć	przy	
sobie	w	pierwszych	miesiącach	po	porodzie.	Często	są	to	 inne	
młode	mamy	– zastanów	się,	gdzie	możesz	je	spotkać.	

	



Powoli	 uświadamiasz	 sobie	
nieuchronność	 porodu	 i	
nieodwracalność	 zmian	
życiowych,	 zaczynasz	 więc	
coraz	 bardziej	 realistycznie	
myśleć	 o	 zadaniach,	 które	
Cię	czekają.	

Mogą	 nasilać	 się	 Twoje	
obawy	 związane	 z	porodem	
i	 początkiem	 opieki	 nad	
niemowlęciem.	

	

	

Trzeci	trymestr	ciąży	



Trzeci	trymestr	ciąży	

Potrzebujesz	rzetelnej	wiedzy	o	przebiegu	porodu	i	pielęgnacji	
noworodka.	 Rozważ	 też	 kwesde	 związane	 z	 karmieniem	
dziecka,	możesz	skorzystać	z	porady	laktacyjnej.	
Podejmujesz	ważne	decyzje	związane	z	porodem:	
�  wybierasz	miejsce	porodu	
�  tworzysz	plan	porodu,	w	którym	określasz	swoje	preferencje	

(m.in.	 odnośnie	 pozycji	 rodzenia,	 znieczulenia,	 obecności	
osoby	 towarzyszącej	 –	 czy	 ma	 to	 być	 partner,	 mama,	
przyjaciółka,	a	może	doula?)	

�  możesz	wybrać	położną	przyjmującą	poród	(odpłatnie)	oraz	
położną	 środowiskowo-rodzinną,	 jeśli	 nie	 zrobiłaś	 tego	
wcześniej	



Trzeci	trymestr	ciąży	

Szykujecie	 się	 na	 przyjęcia	 maluszka	 w	 domu,	 kupujecie	 dla	
niego	 ubranka	 i	 niezbędne	 sprzęty.	 Planujecie	 jak	 będą	
wyglądały	pierwsze	dni	razem.	

W	ferworze	przygotowań	nie	zapominaj	o	własnych	potrzebach	
i	uczuciach.	Zapewnij	sobie	wsparcie,	abyś	czuła	się	bezpieczna	
i	pełna	wiary	w	swoje	możliwości.	

Jeśli podczas trwania ciąży niepokoi Cię Twój 
stan psychiczny, np. jesteś stale przygnębiona 

lub odczuwasz silny lęk przed porodem, sięgnij po 
profesjonalną pomoc psychologa lub psychiatry. 

	

	



Masz	 za	 sobą	 trud	 i	 ból	 porodu,	 a	
przed	 sobą	 nowe	 wyzwania.	
Pierwsze	 tygodnie	 z	maluszkiem	są	
pełne	 silnych,	 często	 sprzecznych	
emocji	 i	 dla	 większości	 rodziców	
niełatwe.	W	nowej	roli	możesz	czuć	
s ię	 bardzo	 niepewnie	 i	 być	
przytłoczona	 odpowiedzialnością.	
Prawdopodobnie	 wciąż	 odczuwasz	
dolegliwości	 związane	 z	 porodem	 i	
początkiem	 karmienia.	 Jesteś	
zmęczona.	

	

Po	porodzie	



Po	porodzie	

Być	 może	 jesteś	 tak	 bardzo	 skoncentrowana	 na	 opiece	 nad	
dzieckiem,	 że	 przestajesz	 troszczyć	 się	 o	 siebie.	 W	 dodatku	
masz	 wrażenie,	 że	 otoczenie	 oczekuje	 od	 Ciebie	 nie	 tylko	
doskonałego	 wywiązywania	 się	 z	 macierzyńskich	 i	 domowych	
obowiązków,	 ale	 też	 wyłącznie	 pozytywnych	 uczuć.	 A	
tymczasem	Ty	doświadczasz	głównie	frustracji.	Jak	to	zmienić?	

�  pamiętaj,	 że	 naturalne	 jest	 odczuwanie	 w	 tej	 sytuacji	
mieszanki	różnych	emocji,	także	tych	negatywnych,	niedługo	
prawdopodobnie	będziesz	doświadczać	więcej	radości	

�  uczenie	się	pielęgnacji	niemowlęcia	jest	procesem,	z	czasem	
na	pewno	nabierzesz	wprawy	



Po	porodzie	

�  negocjuj	 z	 partnerem	 jego	 udział	 w	 opiece	 nad	 dzieckiem,	
angażuj	do	pomocy	inne	chętne	osoby	

�  w	tym	okresie	wykonuj	w	domu	tylko	niezbędne	czynności,	
ważniejszy	 jest	 czas	 spędzony	 z	 dzieckiem	 niż	 idealny	
porządek	

�  wykorzystuj	 czas	 snu	 Twojego	 dziecka	 na	 własny	
odpoczynek	

�  masz	prawo	odmawiać	niechcianych	aktywności	lub	wizyt	

�  korzystaj	z	ułatwień,	np.	możesz	zamówić	zakupy	z	dostawą	
do	domu	



•  rozmawiaj	z	partnerem	i	 innymi	bliskimi	osobami	o	tym,	co	
przeżywasz	–	 to	 samo	w	sobie	obniża	napięcie,	a	może	 też	
owocować	większym	wsparciem	z	ich	strony	

•  wygospodaruj	 czas	 na	 swoje	 potrzeby	 –	 jeśli	 masz	 z	 kim	
zostawić	na	trochę	dziecko,	pójdź	np.	na	spacer	

•  skorzystaj	z	oferty	wsparcia	dla	matek	–	klubów	mam,	grup	
wsparcia	matek	karmiących	itp.	

	

Po	porodzie	

Zamiast pytać 
„Czy jestem dobrą matką?”, 

zadaj sobie pytanie 
„Czego potrzebuje moje dziecko?” 	

	



Po	porodzie	

Wyruszasz	 w	 długą	 drogę,	 więc	 warto,	 żebyś	 umiała	
regenerować	 siły,	 relaksować	 się,	 cieszyć	 kontaktem	 z	
dzieckiem.	Będzie	Ci	 łatwiej	podołać	obowiązkom,	 jeśli	 zadbasz	
o	siebie.	

Twój	 stan	 psychiczny	 wpływa	 na	 stan	 psychiczny	 Twojego	
dziecka,	więc	troszcząc	się	o	siebie,	dbasz	o	jego	dobro.	

Jeśli doświadczasz długotrwałego dyskomfortu 
psychicznego, zwróć się po poradę do lekarza 

lub psychologa 	

	



„MACIERZYŃSTWO	KROK	PO	KROKU”	

W	 ramach	 programu	 z	 bezpłatnej	 pomocy	 psychologicznej	
mogą	 skorzystać	 gdańszczanki	 doświadczające	 trudności	
emocjonalnych	w	czasie	ciąży	 lub	w	pierwszych	miesiącach	po	
porodzie.	
Na	konsultację	z	psychologiem	można	umówić	się	telefonicznie	
pod	nr:	797	707	838	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	15-16.	
Spotkania	odbywają	 się	w	Szpitalu	 św.	Wojciecha	w	Gdańsku,											
al.	Jana	Pawła	II	50.	
Projekt	jest	sfinansowany	ze	środków	Miasta	Gdańska	i	będzie	
realizowany	 do	 grudnia	 2017	 r.	 Realizatorem	 programu	 jest	
Szpital	św.	Wojciecha	COPERNICUS	PL	Sp.	z	o.o.	

W	prezentacji	wykorzystano	zdjęcia	ze	stron:	pixabay.com,	
pexels.com,	all-free-download.com	na	podstawie	licencji	CC0.	

	




