
   MAMA W POŁOGU 

   Okres 6 tygodni po porodzie 

 

Pożądane postępowanie: 

 Unikaj zbyt długiego stania i siedzenia 

 Podczas karmienia w pozycji siedzącej siadaj na specjalnej poduszce z pustym 

środkiem 

 Korzystaj tylko z kąpieli pod prysznicem! 

 Dbaj o higienę okolic intymnych zgodnie z zasadami (kierunek od spojenia łonowego 

do odbytu) 

 Wystrzegaj się dźwigania np. wanienki z wodą, ciężkich zakupów, wózka, oraz 

odkurzania 

 W przypadku nasilonego bólu możesz sięgnąć po środki przeciwbólowe 

(paracetamol lub ibuprofen) 

 Regularnie opróżniaj pęcherz moczowy  

 Dbaj o regularne wypróżnianie 

 Możesz ćwiczyć mięśnie dna krocza już po 24 h od porodu fizjologicznego (jeżeli nie 

występuje dyskomfort bólowy) 

 Pierwsze uruchomienie (wstanie z łóżka) w asyście położnej 

 Zadbaj o swój komfort psychiczny  

 Wszelkie wątpliwości konsultuj z położną i/lub ginekologiem  

 Po upływie 6 tygodni połogu - obowiązkowa wizyta u ginekologa.  

 

 

Koniecznie skontaktuj się z lekarzem lub zgłoś się do szpitala gdy:  

! Krwawienie nagle stanie się bardzo obfite i intensywne 

! Z dróg rodnych wydalane są duże skrzepy krwi 

! Zapach odchodów z dróg rodnych stał się intensywnie nieprzyjemny 

! Pojawi się wysoka gorączka (powyżej 390 Celsjusza) 

 

 

 



 

 

Poród fizjologiczny - Higiena rany krocza: 

 Uruchomienie po porodzie fizjologicznym – w asyście położnej 

 Myj ręce przed i po każdej zmianie podpasek 

 Po każdym oddaniu moczu i stolca należy myć krocze 

 Podmywaj krocze (kilka razy na dobę – 6-7 razy)  

 Krocze osuszaj jednorazowymi papierowymi ręcznikami 

 Stosuj wietrzenie rany, dostęp świeżego powietrza przyspieszy gojenie 

 Dopóki rana krocza jest niezagojona staraj się jak najczęściej leżeć bez bielizny 

 Duży komfort zapewnia stosowanie podkładów higienicznych do łóżka  

 Używaj bawełnianych wkładek higienicznych (wskazana jest częsta zmiana, technika 

zmiany od przodu ku tyłowi)  

 Jeśli krocze jest spuchnięte możesz zastosować zimne okłady 

 

Postępowanie po cięciu cesarskim:  

 Uruchomienie zgodnie z zaleceniami lekarza anestezjologa w asyście położnej 

 Stosowanie leków p.bólowych i innych na zlecenie lekarza 

 Higiena rany pooperacyjnej - po usunięciu opatrunku mycie rany wodą i mydłem 

 Myj ręce przed i po każdej zmianie podpasek 

 Po każdym oddaniu moczu i stolca należy myć krocze (środek do higieny okolic 

intymnych) 

 Krocze osuszaj jednorazowymi papierowymi ręcznikami 

 Używaj bawełnianych wkładek higienicznych (wskazana jest częsta zmiana, 

technika zmiany od przodu ku tyłowi) 

 Duży komfort zapewnia stosowanie podkładów higienicznych do 

łóżka  

 Wskazana gimnastyka oddechowa 

 Odżywianie dostosowane do doby po cięciu cesarskim 

 

 

 


