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Kiedy	bliska	 Ci	 kobieta	 spodziewa	 się	 dziecka	 i	 zostaje	mamą,	
oznacza	 to	zwykle	życiową	rewolucję	dla	niej	 samej	 i	dla	całej	
rodziny.	 W	 zależności	 od	 tego,	 czy	 sytuacja	 dotyczy	 Twojej	
przyjaciółki,	partnerki,	czy	np.	córki,	w	różnym	stopniu	angażuje	
Ciebie	i	Twoje	emocje.	Możesz	zastanawiać	się,	jak	towarzyszyć	
mamie	dziecka	w	tym	czasie	i	jak	ją	najlepiej	wspierać.	

	



Początki	ciąży	

Pierwsze	tygodnie	ciąży	to	okres	oswajania	się	z	nową	sytuacją.	
Kobieta	myśli	o	 tym,	 jak	bardzo	zmieni	się	 jej	 życie,	co	będzie	
działo	 się	 z	 jej	 ciałem,	 jak	 odnajdzie	 się	 w	 roli	 mamy.	 Mogą	
pojawiać	się	intensywne	i	zmienne	emocje.	Częsty	jest	niepokój	
o	przebieg	ciąży	i	o	przyszłość	rodziny.	

Kobieta	 zwykle	 ma	 potrzebę	 dzielenia	 się	 z	 bliskimi	 swoimi	
przeżyciami.	Z	drugiej	strony	często	obawia	się	 licznych	pytań,	
które	mogą	potęgować	jej	niepokoje	oraz	sprawiać,	że	czuje	się	
oceniana	i	kontrolowana.	

Okazuj	 jej	 życzliwe	 zainteresowanie,	 ale	 staraj	 się	 robić	 to	
nienachalnie.	 Dzięki	 temu	 kobieta	 nie	 będzie	 czuła	 się	 ani	
osamotniona	ani	przytłoczona	nadmiarem	oczekiwań.	

	

	



Początki	ciąży	

Dawaj	sygnały,	że	ważne	jest	dla	Ciebie,	co	kobieta	przeżywa	i	
chcesz	 ją	 zrozumieć.	Okazuj	 gotowość,	 by	 po	 prostu	 przy	 niej	
być	i	wysłuchać,	kiedy	tego	potrzebuje.	

Pamiętaj,	 że	 Ty	 też	 możesz	 doświadczać	 gwałtownych	 uczuć.	
Jako	 partner	możesz	 bać	 się	 czekającej	 Cię	 odpowiedzialności	
oraz	nieuchronnych	zmian	w	waszej	relacji	i	codzienności.	Jako	
przyjaciółka,	 rodzeństwo,	 rodzic	 możesz	 przeżywać	 własne	
dylematy	związane	z	rolami	życiowymi,	które	w	związku	z	ciążą	
bliskiej	Ci	osoby	stają	się	bardziej	namacalne.	

Rozpoznając	 i	 uznając	 własne	 emocje,	 możesz	 być	 bardziej	
gotowy	empatycznie	towarzyszyć	kobiecie,	która	spodziewa	się	
dziecka!	

	



Poznaj	 zasady	 zdrowego	 trybu	 życia	 i	 inspiruj	 ciężarną	 do	 ich	
stosowania:	
	

Jak	wspierać	kobietę	w	ciąży	

•  odpowiednia	ilość	wypoczynku	i	regularny	sen	
•  regularne	i	zrównoważone	posiłki	
•  ograniczanie	stresu,	relaks	
•  dostosowana	do	możliwości														
aktywność	fizyczna	

•  dbanie	o	kontakty	towarzyskie	
•  unikanie	używek	
•  systematyczne	wizyty	u	lekarza	

Ty też stosuj te zasady J 
	

	



Jak	wspierać	kobietę	w	ciąży	

�  zwłaszcza	na	początku	 i	pod	koniec	ciąży	kobieta	może	być	
zmęczona	 i	 doświadczać	 różnych	 dolegliwości,	 a	 z	 tego	
powodu	 wymagać	 fizycznego	 wsparcia,	 np.	 w	 opiece	 nad	
starszymi	dziećmi,	porządkach,	zakupach	

�  jeśli	wystąpią	trudności	związane	z	ciążą,	np.	jej	zagrożenie,	
mogą	pojawić	się	szczególne	potrzeby	–	omówcie	je!	

�  zachęcaj	 kobietę	 do	 podtrzymywania	 znajomości,	 np.	 z	
innymi	młodymi	mamami	(to	źródło	wsparcia	po	porodzie!)	
–	dbajcie	wspólnie	o	to,	by	miała	na	to	czas	

Nie uznawaj z góry, że wiesz czego kobieta 
potrzebuje – pytaj o jej oczekiwania! 

	

	



•  udziel	wsparcia	w	podejmowaniu	ważnych	decyzji	odnośnie	
przebiegu	porodu	

•  dobrze,	 aby	 partnerzy	 ustalili,	 jak	 po	 porodzie	 będą	 dzielić	
się	obowiązkami,	współpracować	w	opiece	nad	dzieckiem,	a	
także	w	jakim	zakresie	chcą	korzystać	z	pomocy	innych	

Jak	wspierać	kobietę	w	ciąży	

Na	każdym	etapie	rozmawiajcie							
o	tym,	czego	doświadczacie	i	co	
czujecie.	
To	was	zbliża	i	przygotowuje	do	
wspólnego	pełnienia	nowych	ról!	

	



Kiedy	sięgnąć	po	pomoc	

Jeśli	 bliska	 Ci	 ciężarna	 przez	 dłuższy	 czas	 doświadcza	 silnego	
dyskomfortu	 psychicznego,	 np.	 przygnębienia,	 intensywnych	
lęków	lub	obsesyjnych	myśli	–	być	może	potrzebna	jest	pomoc	
specjalisty.	

�  Pamiętaj,	że	w	takiej	sytuacji	kobieta	szczególnie	potrzebuje	
wsparcia	i	zrozumienia.		

�  Nie	ignoruj	niepokojących	objawów,	ale	nie	obwiniaj	kobiety	
za	ich	wystąpienie.	Spokojnie	powiedz	jej	o	swoich	obawach.	
Pomóż	sięgnąć	po	pomoc,	np.	 zachęć	do	umówienia	 się	na	
wizytę	do	psychologa	lub	psychiatry.	

	

Wspierając ciężarną, dbasz o dobro dziecka!	
	



Poród	 jest	 dla	 kobiety	 doniosłym	 wydarzeniem,	 przeważnie	
bardzo	 wyczerpującym.	 Oznacza	 początek	 opieki	 nad	
niemowlęciem,	 a	 kobieta	 często	 czuje	 się	 niepewna	 w	 nowej	
roli.	 Otocz	 mamę	 w	 połogu	 wsparciem	 –	 wsłuchuj	 się	 w	 jej	
potrzeby.	Szanuj	przy	tym	jej	wolę!	

	

Pierwsze	dni	po	porodzie	

Zaproponuj	pomoc	w	codziennych	
czynnościach,	 np.	 zakupach,	
przygotowywaniu	 pos i łków,	
ogarnięciu	 mieszkania.	 Pamiętaj	
jednak,	 że	 matka	 potrzebuje	
przede	 wszystkim	 spokoju	 i	 czasu	
na	 dojście	 do	 siebie	 i	 poznawanie	
się	ze	swoim	dzieckiem.	

	



Wsparcie	po	porodzie	

Dziel	 z	 kobietą	 jej	 radość,	 jednak	 nie	 oczekuj,	 że	 będzie	 stale	
szczęśliwa	i	pełna	entuzjazmu.	

Jeśli	jesteś	na	to	gotów,	wysłuchaj	jak	przebiegał	poród	i	pytaj	
jak	się	ona	teraz	czuje.	Uszanuj	jednak	potrzebę	prywatności.	

Zachęcaj	 świeżo	 upieczoną	 mamę,	 żeby	 jak	 najwięcej	
wypoczywała,	np.	robiła	sobie	drzemki,	gdy	jej	dziecko	śpi.	

Jeśli	 tego	 oczekuje,	 możesz	 dzielić	 się	 z	 nią	 swoim	
doświadczeniem,	ale	uważaj,	 żeby	nie	 krytykować	 jej	 decyzji	 i	
sposobów	zajmowania	się	dzieckiem.	Z	czasem	będzie	osiągać	
wprawę.	 Ważne	 jest,	 by	 mogła	 budować	 poczucie	 własnej	
kompetencji	w	roli	mamy.	

	

	



Wsparcie	po	porodzie	

Wspieraj	 karmienie	 piersią.	 Naturalny	 pokarm	 jest	
najzdrowszym	pożywieniem	dla	niemowlęcia,	a	czas	spędzony	
na	karmieniu	ułatwia	budowanie	relacji	z	dzieckiem.	Jest	to	też	
optymalne	rozwiązanie	dla	samej	mamy.	Początki	mogą	nie	być	
łatwe.	W	razie	trudności,	podpowiedz	możliwość	skorzystania	z	
porady	laktacyjnej.	Mama	powinna	dbać	o	jakość	i	regularność	
swoich	 posiłków.	 Karmienie	 będzie	 też	 zajmować	 sporo	 czasu	
każdego	dnia,	więc	może	być	potrzebna	większa	 ilość	pomocy	
w	 domowych	 obowiązkach.	 Nawet	 krótki	 okres	 karmienia	
piersią	 jest	 istotny	 dla	 dziecka.	 Jeśli	 jednak	 zostanie	 podjęta	
decyzja	o	karmieniu	mlekiem	modyfikowanym,	zaakceptuj	 ten	
wybór.	 Najważniejsza	 jest	 troska	 mamy	 o	 niemowlę	 i	 jej	
gotowość	do	wchodzenia	z	nim	w	czuły	kontakt.	

	



Kobieta	może	być	tak	zaabsorbowana	opieką	nad	dzieckiem,	że	
przestaje	zwracać	uwagę	na	własne	potrzeby.	Przypominaj	 jej,	
że	ma	prawo	dbać	o	siebie	i	sprawiać	sobie	przyjemności.	
Jeśli	 czujesz	 się	 na	 siłach,	 zaoferuj	 chwilową	 opiekę	 nad	
dzieckiem,	by	mama	mogła	wyjść	sama	z	domu,	np.	na	spacer.	
Zachęcaj	 ją	 do	 dbania	 o	 kontakty	 towarzyskie,	 do	 spotykań	 z	
innymi	mamami	np.	w	klubach	mam	lub	grupach	wsparcia.	

	

Wsparcie	po	porodzie	

Uświadom sobie i mamie, 
że jej stan wpływa na 

 stan jej dziecka. 
Zatem dbając o siebie, 

troszczy się o jego dobro! 
	

	



Baby	blues	a	depresja	poporodowa	

W	 pierwszych	 dniach	 po	 porodzie	 kobiety	 powszechnie	
doświadczają	 zmiennych	 nastrojów,	 niepokoju,	 a	 także	
skłonności	 do	 płaczu	 i	 poczucia	 przytłoczenia.	 Smutek	
poporodowy	 (baby	blues)	 to	naturalne	 zjawisko,	 które	 zwykle	
mija	samoistnie	po	kilku	godzinach	lub	dniach.	

W	 przypadku	 depresji	 poporodowej	 niektóre	 symptomy	 są	
podobne,	 jednak	 bardziej	 nasilone	 i	 utrzymują	 się	 dłużej	 niż	
dwa	tygodnie.	

Wyraźnie	 obniżony	 nastrój,	 częste	 rozdrażnienie	 i	 płaczliwość	
bez	 wyraźnego	 powodu	 oraz	 powtarzające	 się	 trudności	 ze	
snem,	to	podstawowe	objawy	depresji,	do	których	dołączają	te	
związane	z	rolą	mamy.	



Kobieta	 przeważnie	 czuje,	 że	 nie	 radzi	 sobie	 z	 opieką	 nad	
niemowlęciem.	 Ma	 trudność	 z	 okazywaniem	 mu	 uczuć.	
Nadmiernie	martwi	się	o	zdrowie	własne	lub	dziecka.	Boi	się,	że	
mu	zaszkodzi	i	unika	z	nim	kontaktu.		

Możliwe	objawy	depresji	poporodowej	

Często	 przeżywa	 silne	 poczucie	 winy.	
Cierpi	 z	 powodu	 stałego	 napięcia										
i	 niepokoju.	 Odczuwa	 bezsilność											
i	 bezradność,	 ma	 też	 poczucie	
osamotnienia	 i	braku	nadziei.	Czasem	
wycofuje	 się	 z	 kontaktów	 z	 ludźmi								
i	odsuwa	od	partnera.	

	
	



Kiedy	sięgnąć	po	pomoc	

Jeśli	 dostrzegasz	 u	 matki	 niemowlęcia	 kilka	 z	 wymienionych	
objawów	 depresji	 poporodowej	 lub	 inne	 niepokojące	
symptomy,	 np.	 silne	 lęki,	 obsesyjne	 myśli	 albo	 skłonność	 do	
agresji	– nie	lekceważ	ich,	ponieważ	mogą	negatywnie	wpływać	
zarówno	 na	 samą	 mamę,	 jak	 i	 jej	 dziecko	 oraz	 na	
funkcjonowanie	całej	rodziny.	

Porozmawiaj	z	kobietą	o	swoich	obawach.	Zaproponuj	wizytę	u	
psychologa	lub	psychiatry.	

	 Korzystanie z wsparcia jest wyrazem 
troski o dobro dziecka i całej rodziny! 

	

	



Nie	 tylko	 mama	 narażona	 jest	 na	 wystąpienie	 trudności	
psychologicznych.	 Pozostali	 członkowie	 rodziny,	 w	 której	
pojawiło	się	dziecko,	także	mogą	doświadczać	problemów.		
Możecie	 czuć	 się	 zestresowani,	 sfrustrowani,	 przeciążeni.	
Dbajcie	o	swoją	kondycję	psychiczną,	rozmawiajcie	z	bliskimi	o	
tym,	co	przeżywacie.	

	

Ty	też	możesz	potrzebować	wsparcia	

A	 jeśli	 pojawia	 się	 poczucie,	 że	
przestajesz	 sobie	 efektywnie	
radzić,	 przez	 dłuższy	 czas	
doświadczasz	 niepokojących	
ob jawów	 oraz	 znacznego	
dyskomfortu	 psychicznego,	
rozważ	wizytę	u	specjalisty.	

	



Gdzie	można	otrzymać	bezpłatną	pomoc:	

�  Program	„MACIERZYŃSTWO	KROK	PO	KROKU”																																																		
-	konsultacje	psychologiczne																																																																																																														
-	poradnia	laktacyjna	

�  Poradnia	Zdrowia	Psychicznego																																																					
-	psychiatra																																																																																																													
-	psycholog	

�  Centrum	Interwencji	Kryzysowej	–	np.	w	sytuacji	przemocy																																																																						
-	psycholog																																																																																																														
-	wsparcie	(m.in.	pracownik	socjalny,	prawnik,	hostel)	

Jeżeli	kobieta	doświadcza	myśli	zagrażających	zdrowiu	lub	życiu	
–	potrzebna	 jest	niezwłoczna	pomoc!	Możecie	udać	się	razem	
na	 Izbę	 Przyjęć	 szpitala	 psychiatrycznego	 lub	 wezwać	
pogotowie.	

	



„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.	

	




