
 Zostań mamą  

  w Redłowie. 
   Poradnik przyszłej mamy  

      

              



Pamiętaj mamo, że czas ciąży w odpowiednim momencie się 

kończy , przybliżając Cię do wielkiego finału, czyli porodu 

oraz przyjęcia nowego członka do  swojej rodziny. 

 

                                  

 

Wraz ze zbliżającym się terminem porodu organizm kobiety 

przygotowuje się do porodu poprzez: 

 

 obniżenie dna macicy( u pań rodzących pierwszy raz – ok.2 tygodnie 

przed porodem , natomiast u pań które rodzą kolejne dziecko  macica  

może obniżyć się kilka dni bądź godzin przed porodem); 

 odejście czopu śluzowego (jest to galaretowata substancja lekko 

zabarwiona na jasnoróżowo bądź brązowo) ; 

 pojawienie się skurczów przepowiadających (nieregularna czynność 

skurczowa mięśnia macicy , często ustępująca po wypoczynku); 

 

inne objawy zbliżającego się porodu to : 

 biegunka i wymioty (naturalna skłonność organizmu do oczyszczenia się 

przed porodem); 

 uporczywy, tępy ból krzyża. 
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Kiedy jechać do szpitala? 

 występuje regularna czynność skurczowa macicy( u pań rodzących po raz 

pierwszy co 5-7 minut, u pań które rodzą po raz kolejny co 10 minut) 

nasilająca się ;  

 odpłynięcie płynu owodniowego; 

 krwawienie z dróg rodnych; 

 każda sytuacja budząca  niepokój ; 

  lęk matki o dziecko ( słabo odczuwalne ruchy płodu lub gwałtowne ruchy 

płodu). 

Co zabrać ze sobą do szpitala? 

Torba do szpitala powinna być gotowa i kompletnie zapakowana już pod koniec 

37 tygodnia ciąży , gdyż po tym terminie możesz spodziewać się rozwiązania 

ciąży w każdej chwili. Postaraj się nie zabierać do Szpitala obszernej torby, 

ponieważ Twój partner w każdej chwili może Ci dowieść niezbędne rzeczy. 

Lista rzeczy dla mamy: 

 koszula (plus druga na zmianę); 

 szlafrok; 

  ręczniki 2szt; 

 Obuwie (plus obuwie do kąpieli); 

 przybory toaletowe; 

 woda mineralna( najwyżej 2 butelki); 

Lista rzeczy dla dziecka: 

 pampersy-1opakowanie; 

 chusteczki nawilżające; 

  kaftany , śpioszki- po 3 szt.; 

  czapeczki- 2 szt.; 

 rożek, kocyk; 

 skarpetki ,rękawiczki – po 1 parze; 

 krem do pielęgnacji pośladków; 

  tetrowa pieluszka-1 szt.; 



Teraz postaramy się przeprowadzić Cię krok po kroku przez cały pobyt w 

naszym Szpitalu, abyś była świadoma swoich praw i tego co Cię czeka podczas 

tych ważnych chwil dla Ciebie i Twojego dziecka. 

Nasza Położnicza Izba Przyjęć mieści się w budynku nr. 4 ( jest to budynek 

usytuowany z tyłu za Ogólną Izbą Przyjęć), jest możliwość zaparkowania 

samochodu w bliskim sąsiedztwie od wejścia do Izby. 

Izba przyjęć : 

Na Izbie Przyjęć czeka cię sporo formalności, zostaniesz poproszona o: 

 dokumenty tożsamości; 

  kartę ciąży , wynik grupy krwi; 

 ostatnie wyniki badań ; 

 karty informacyjne – pobyty w szpitalu ; 

następnie między innymi: 

 zostanie zebrany wywiad położniczy przez położną i lekarza; 

 badanie lekarskie; 

 USG; 

  zapis KTG (badanie kardiotokograficzne – akcja serca płodu i napięcie 

mięśnia macicy); 

  pomiar parametrów stanu ogólnego ( ciśnienie, tętno i temperatura); 

 enema (lewatywa) - na życzenie rodzącej; 

 przebranie się  we własne rzeczy przygotowane do porodu; 

 

Sala porodowa 

Na Sali porodowej opiekę  nad rodzącą przejmie położna, która będzie czuwać 

nad bezpieczeństwem Twoim i Twojego dziecka , przeprowadzi  Cię 

profesjonalnie przez etapy porodu do wielkiego finału. 

 

 



Poród drogami natury  składa się z 4 okresów: 

- I okres porodu-okres rozwierania się szyjki macicy; 

-II okres porodu-okres przejścia dziecka przez kanał rodny; 

-III okres porodu- rodzenie się łożyska; 

- IV okres porodu-okres 2 godzinnej obserwacji poporodowej . 

 Na Sali porodów rodzinnych ( mamy 3 Sale porodów rodzinnych do dyspozycji 

pań rodzących)w trakcie porodu będziesz mogła korzystać z  materaca, worka 

sako , wanny, prysznica oraz towarzystwa i wsparcia osoby towarzyszącej). 

W finałowym momencie na Sali porodowej może zrobić się tłoczno ( nie 

denerwuj się) ponieważ zbierze się potrzebny personel medyczny ,aby zadbać o 

Wasze bezpieczeństwo ( Twoje i dziecka) : położna, ginekolog –położnik, 

położna (pielęgniarka) noworodkowa i neonatolog. 

O czym powinnaś pamiętać w czasie porodu? 

 chodzeniu i przyjmowaniu różnych pozycji wertykalnych ;  

 o prawidłowym oddychaniu w czasie I i II okresu porodu; 

 o tym ,że zawsze możesz liczyć na pomoc, wsparcie położnej, lekarza; 

 o współpracy z położną podczas porodu, a szczególnie w II okresie ; 

 porodu w czasie parcia; 

 o tym że, masz prawo do pełnej i bieżącej informacji o postępie porodu. 

Oddział Położniczy – co Cię czeka w połogu 
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Na Oddziale Położniczym opiekę nad Tobą przejmie położna  Oddziału 

Położniczego, natomiast Twoim nowonarodzonym dzieckiem zajmie się 

położna/pielęgniarka Oddziału Neonatologicznego.  

Musisz wiedzieć, że czas po porodzie jest jednym z najtrudniejszych 

momentów w życiu kobiety. I chociaż jesteś już szczęśliwą mamą, za Tobą 

trud ciąży i porodu, chociaż wydaje Ci się, że teraz powinnaś płakać ze 

szczęścia, napotykasz  wiele  problemów i trudności związanych z nowymi 

obowiązkami i nową rzeczywistością. Pamiętaj ten czas minie, a później 

pojawią się tylko cudowne chwile, w których będziesz wspaniałą matką i 

cudowną żoną . 

Podczas pobytu w Oddziale  zawsze możesz liczyć na naszą pomoc, o wszystko 

pytaj, cokolwiek Cię zaniepokoi zgłaszaj nam na bieżąco!!! 

Połóg, jest to okres 6-8 tygodni bezpośrednio po porodzie, w którym Twój 

organizm stara się powrócić do stany  sprzed ciąży. 

 Dzielimy go na trzy fazy: 

„Bezpośredni” połóg ( pierwsze 24 godziny po porodzie) pierwsze 2 godziny po 

porodzie spędzisz pod opiekę położnych Sali Porodowej, potem przemieścisz 

się na Oddział Położniczy.  

Połóg „wczesny” to Twój pobyt w naszym Oddziale Położniczym, pod opiekę 

położnych Oddziału. 

Natomiast połóg „późny” to czas  już po wyjściu ze Szpitala. 

Podczas pobytu w Oddziale będziemy obserwować: 

U Mamy: 

 prawidłowe obkurczanie mięśnia macicy; 

 wysokość dna macicy w poszczególnych dniach po porodzie; 

 odchody z dróg rodnych 

 rany poporodowe – nacięte krocze po porodzie fizjologicznym lub rana 

po zabiegu cięcia cesarskiego. 

 umiejętność przystawiania do piersi; 

 samodzielność w  pielęgnowaniu noworodka. 



 U Noworodka: 

 zabarwienie skóry; 

 oddech; 

 pierwszy mocz; 

 pierwszy stolec; 

 umiejętność ssania; 

 kontrola wagi ciała 

 Pierwsza  doba po porodzie jest bardzo ważna. Czujesz się zmęczona, ospała, 

słaba i wykończona. Za Tobą trudny poród , nowa rola i szereg zmian. Możesz 

odczuwać bóle brzucha i w okolicy krocza. Możesz mieć dreszcze, uczucie 

głodu, pragnienie i suchość w ustach.  

 zgłaszaj nam dolegliwości i niepokojące objawy; 

 

Staraj się monitorować Swój stan i kontrolować samopoczucie i 

zachowanie podczas rutynowych czynności: 

 podmywaj się kilka razy dziennie, osuszaj jednorazowym ręcznikiem; 

 myj ręce kiedy zmienisz podpaskę; 

 nie rzadziej niż co 4 godziny zmieniaj podpaskę, pamiętaj przy tym by 

podcierać się ruchem od przodu do tyłu; 

 pamiętaj o wietrzeniu krocza; 

 nie zakładaj majtek, nie wkładaj obcisłych ubrań; 

 jak tylko masz możliwość kładź się bez bielizny i leż w rozkroku; 

 wstając, nie wykonuj gwałtownych ruchów; 

 wychodząc z łóżka, uklęknij w pozycji podpartej, zestaw nogi, a potem 

powoli wstań; 

 zawsze, gdy będziesz miała parcie na pęcherz, udaj się do toalety. Nie 

wstrzymuj oddawania moczu, ponieważ może wtedy dojść do zalegania 

moczu, a dalej do obrzęku błony śluzowej pęcherza i rozciągnięcia jego 

ścian; 

 nie panikuj jeśli masz problemy z nietrzymaniem moczu, zwykle są one 

chwilowe i z pewnością miną; 



  istotne jest oddanie stolca w pierwszej lub drugiej dobie po porodzie. 

Regularne opróżnianie jelit, pozwala na szybszy powrót do zdrowia; 

 jeśli masz problemy z karmieniem dziecka nie bój się korzystać z pomocy 

osób, które w szpitalu są do Twojej dyspozycji. Dla Ciebie to nowa 

sytuacja. Jeśli odpowiednio się nauczysz, ominie Cię problem zalegania 

mleka i innych poważnych i bolesnych dolegliwości; 

 pamiętaj o diecie  - nie jedz słodyczy, 

                                            - nie pij napojów gazowanych, 

                                            - unikaj tłustych, smażonych potraw     mięsnych, 

                                            -  kwaśnych potraw, 

                                            - unikaj alkoholu, papierosów i mocnej kawy. 

 

Kiedy przyjdzie czas powrotu do domu „we dwoje”, ojciec Twojego dziecka 

powinien zadbać o transport oraz ubranie dla Ciebie i dziecka.  

Teraz to właśnie przed nim pierwszy ojcowski egzamin. Warto, aby już dzień 

przed wypisem ze szpitala dobrze się do tego przygotował. 

 Najlepiej, aby zrobił sobie listę rzeczy potrzebnych do zabrania i skonsultował 

to z Tobą. 

To kiedy matka z dzieckiem wrócą do domu, zależy od tego jak przebiegał 

poród, od samopoczucia matki i dziecka. Zwykle po porodzie fizjologicznym 

mama z maluszkiem opuszcza szpital w 2-3 dobie, a po cięciu cesarskim w 3-4 

dobie. 

Jadąc do szpitala po matkę i dziecko należy zabrać: 

Dla mamy- 

 warto zabrać wygodne ubranie, choć po porodzie brzuch jest mniejszy, to 

jednak nadal będzie na tyle duży, że na pewno nie zmieści się Ona w 

swoje dawne ubrania, poza tym musi Jej być wygodnie – najlepiej 

ciążowe spodnie lub sukienka. Nie należy zapomnieć o butach, bieliźnie i 

wierzchnim okryciu w razie potrzeby. 



Dla dziecka- 

 na odbiór dziecka ze szpitala najlepiej ubrać go w pajacyk, body, na 

główkę czapeczka bawełniana , wierzchnie okrycie (  sweterek w 

zależności od pogody ) i przykryć lekkim kocykiem. Jeśli temperatura jest 

niska konieczny będzie kombinezon z polaru i ciepła czapeczka; 

 

 Fotelik samochodowy. 

Wychodząc do domu: 

 uzyskaj odpowiedz na nurtujące Cię pytania; 

 proś o pomoc w rozwiązaniu problemów. 

W dniu wypisu  powinnaś otrzymać: 

 wypis ( Karta informacyjna)  od lekarza położnika; 
 Zaświadczenie o urlopie macierzyńskim; 
 wskazówki pielęgniarskie od położnej z Oddziału Położniczego; 
 wypis ( Karta informacyjna) od lekarza neonatologa  

+ Książeczka Zdrowia Dziecka. 
 

W niepokojących Cię sytuacjach zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy, 
zgodnie z naszymi kwalifikacjami udzielimy Ci wskazówek pod numerami 
telefonów: 

Dyżurka Położnych Oddziału Położniczego – 58 726 01 39 

Dyżurka Położnych/Pielęgniarek Oddziału Neonatologicznego – 58 726 02 47 

W razie potrzeby skontaktujemy Cię z lekarzem dyżurnym ( położnikiem lub 
neonatologiem). 

 
 

 



 
 

 

                                                                                                     Opracowały: 

                                                                                Iwona Chyska         Dorota Majewska-Kątna 

                                                                                St.Położna              o Położna oddziałowa 
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