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W TYM ROZDZIALE:

RozdziaĄ



OdbÛdziesz typowÇ wizytÛ
przedporodowÇ



Nauczysz siÛ radziÉ sobie ze zmianami
zachodzÇcymi w Twoim ciele i umyĝle



Zmienisz swój styl ľycia dla dobra
dziecka



Dowiesz siÛ, jak pracowaÉ podczas ciÇľy

ф

Przygotowanie
do ľycia podczas ciÇľy

M

imo ūe jesteő w ciñūy i Twoje ciaûo staje sió obiektem cudownych zmian,
Twoje codzienne ūycie toczy sió dalej. W jaki sposób bódziesz musiaûa
zmieniġ swój tryb ūycia, ūeby przejőġ ciñūó jak najbardziej gûadko? Których
rzeczy w Twoim ūyciu nie trzeba zmieniaġ, a które wymagajñ jedynie nieznacznych
modyfikacji? Musisz wziñġ pod uwagó wiele kwestii: pracó, ogólny poziom stresu
w Twoim ūyciu, rodzaj przyjmowanych leków, to, czy palisz bñdũ regularnie pijesz alkohol, oraz róūne zwyczajne sprawy takie jak wizyta u dentysty czy fryzjera.
Jeūeli przypominasz wiókszoőġ normalnych, zdrowych kobiet, prawdopodobnie
odkryjesz, ūe w duūej mierze Twoje ūycie moūe toczyġ sió tak jak do tej pory.
W tym oraz w nastópnym rozdziale przedstawiamy ogólny schemat, jak zaplanowaġ
swoje ūycie podczas ciñūy, ale wszystkie kwestie, o których tu wspominamy, naleūy
przedyskutowaġ z lekarzem. Jeūeli juū na samym poczñtku zastanowisz sió nad
swoimi codziennymi przyzwyczajeniami i nawykami zdrowotnymi w kontekőcie
ciñūy, ûatwiej bódzie Ci sió przyzwyczaiġ do nowego stanu rzeczy. Im szybciej
przejdziesz na wûaőciwñ dietó, zaczniesz ġwiczyġ i zmienisz swój tryb ūycia na
zdrowszy, tym lepiej (wiócej informacji znajdziesz w rozdziale 4.).
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Planowanie wizyt przedporodowych
Pozytywny wynik testu ciñūowego oznacza dla Ciebie poczñtek nowego ūycia. Czas
zastanowiġ sió nad tym, co Ció czeka. Gdy juū postanowisz, który lekarz bódzie sió
Tobñ zajmowaû podczas ciñūy (zajrzyj do rozdziaûu 1.), zadzwoŁ do danej placówki
i zapytaj, co powinnaő zrobiġ. Niektóre oőrodki wymagajñ spotkania sió z poûoūnñ,
która przeprowadzi wywiad medyczny i potwierdzi dobre wieőci za pomocñ badania
krwi lub moczu — podczas gdy inne umówiñ Ció na pierwszñ wizytó od razu z lekarzem. Termin pierwszej wizyty zaleūy w pewnym stopniu od Twojej dawnej bñdũ
obecnej sytuacji zdrowotnej.
Jeūeli wczeőniej nie odbyûaő wizyty prekoncepcyjnej (przed zajőciem w ciñūó)
(zobacz rozdziaû 1.) i nie przyjmowaûaő witamin dla kobiet w ciñūy oraz preparatów
zawierajñcych kwas foliowy, powiadom o tym swojego lekarza. Preparaty witaminowe dla kobiet w ciñūy sñ dostópne bez recepty, dlatego moūesz zaczñġ je przyjmowaġ jeszcze przed odbyciem pierwszej wizyty u lekarza. Wszystkie specyfiki
z tej grupy powinny zawieraġ odpowiedniñ dawkó kwasu foliowego, dlatego jeőli
ciñūa jest typowa, recepta nie jest potrzebna — a jeőli masz wñtpliwoőci, poproő
o radó farmaceutó. Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogñ pokrywaġ koszt witamin
na receptó, ale juū nie tych, które sñ sprzedawane bez recepty, a czóőġ kobiet po
prostu woli okreőlony rodzaj witamin.
Niektóre sprawy — takie jak sprawdzanie ciőnienia krwi, moczu oraz tótna dziecka
— nie ulegajñ zmianie bez wzglódu na trymestr, wióc zajmiemy sió nimi w tym
rozdziale. W rozdziale 5., 6. i 7. bardziej szczegóûowo wyjaőnimy, co sió dzieje
podczas wizyt przedporodowych w kaūdym z trymestrów. Tabela 3.1 podaje zarys
typowego planu wizyt przedporodowych.

TABELA 3.1. Typowy plan wizyt przedporodowych
Etap ciÇľy

CzÛstotliwoĝÉ wizyt lekarskich

Od pierwszej wizyty do 28. tygodnia ciÇľy

Co cztery tygodnie

Od 28. do 36. tygodnia ciÇľy

Co dwa, trzy tygodnie

Od 36. tygodnia ciÇľy do porodu

Co tydzieĆ

Jeūeli podczas ciñūy pojawiñ sió u Ciebie problemy albo Twoja ciñūa zostanie zaliczona do grupy „wysokiego ryzyka” (czynniki ryzyka opisujemy w rozdziale 13.),
lekarz moūe zasugerowaġ, ūebyő przychodziûa na wizyty czóőciej.
Terminarz wizyt przedporodowych nie jest ustalony z góry. Jeūeli planujesz wyjazd na wakacje lub nie moūesz przyjőġ na takñ wizytó, poinformuj o tym pracowników medycznych i przeûóū spotkanie z lekarzem. Jeūeli Twoja ciñūa przebiega
pûynnie, przeûoūenie wizyty zwykle nie stanowi problemu. Poniewaū jednak pewne
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badania przedporodowe muszñ zostaġ przeprowadzone w okreőlonych momentach
ciñūy (szczegóûowe informacje na ten temat znajdziesz w rozdziaûach 8. i 9.),
upewnij sió, ūe odûoūenie wizyty nie wpûynie negatywnie na któreő z nich.
Wizyty przedporodowe róūniñ sió w zaleūnoőci od osobistych potrzeb kaūdej kobiety i zawodowego stylu danego lekarza. U niektórych kobiet konieczne jest przeprowadzenie konkretnych badaŁ laboratoryjnych lub fizycznych. Niemniej jednak
podczas wizyt przedporodowych standardem sñ poniūsze procedury:



PoĄoľna kontroluje TwojÇ wagÛ i ciĝnienie krwi. WiÛcej informacji na temat
tego, ile i kiedy powinnaĝ przytyÉ, znajdziesz w rozdziale 4.



Oddajesz próbkÛ moczu (dla wiÛkszoĝci ciÛľarnych kobiet zazwyczaj jest to
proste zadanie!). Lekarz sprawdza obecnoĝÉ biaĄka lub glukozy, które mogÇ
wskazywaÉ na zatrucie ciÇľowe lub cukrzycÛ (zobacz rozdziaĄy 15. i 16.). Niektóre
badania moczu umoľliwiajÇ równieľ rozpoznanie objawów infekcji dróg moczowych.



PoczynajÇc od 14. – 16. tygodnia, poĄoľna lub lekarz mierzy wysokoĝÉ dna
Twojej macicy. Pracownik medyczny uľywa centymetra bÇdļ dĄoni, aby zmierzyÉ
z zewnÇtrz TwojÇ macicÛ. W ten sposób moľe pobieľnie sprawdziÉ, jak rozwija siÛ
dziecko oraz skontrolowaÉ iloĝÉ wód pĄodowych (zobacz rysunek 3.1).

RYSUNEK 3.1.
Lekarz moľe zmierzyÉ
wysokoĝÉ dna Twojej
macicy, aby
sprawdziÉ, czy
dziecko rozwija siÛ
prawidĄowo

Kathryn Born, pomoc medyczna
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PoĄoľna albo lekarz mierzy wysokoĝÉ dna macicy, czyli odlegĄoĝÉ od spojenia
Ąonowego do szczytu macicy (dno macicy). OkoĄo 20. tygodnia ciÇľy dno macicy
zwykle siÛga poziomu pÛpka. Po 20. tygodniu wysokoĝÉ wyraľana w centymetrach
równa siÛ w przybliľeniu liczbie tygodni trwajÇcej ciÇľy. (Odchylenie do 2 cm
w jednÇ lub drugÇ stronÛ mieĝci siÛ w akceptowanych normach, jeĝli nie zmienia
siÛ w trakcie kolejnych wizyt).
Uwaga: Pomiary wysokoĝci dna macicy mogÇ siÛ nie sprawdziÉ w przypadku kobiet,
które oczekujÇ dwoje lub wiÛcej dzieci albo majÇ w macicy duľe wĄókniakomiÛĝniaki
(w obu przypadkach macica jest znacznie wiÛksza niľ normalnie), podobnie jak
u tych, które cierpiÇ na powaľnÇ otyĄoĝÉ (poniewaľ u nich wyczucie szczytu macicy
moľe sprawiaÉ trudnoĝci).



PoĄoľna lub lekarz sĄucha i liczy uderzenia serca dziecka. Zwykle puls dziecka
wynosi od 120 do 160 uderzeĆ na minutÛ. WiÛkszoĝÉ gabinetów korzysta
z elektronicznych detektorów (tzw. dopplerów) sĄuľÇcych do mierzenia tÛtna
dziecka. Przy uľyciu tej metody bicie serca dziecka brzmi tak, jakby w Twoim Ąonie
galopowaĄo stado koni. Czasami przy uľyciu dopplera moľesz usĄyszeÉ tÛtno juľ
w 8. czy 9. tygodniu, ale czÛsto nie jest ono wyraļne aľ do 10. — 12. tygodnia
ciÇľy. Przed wynalezieniem tego detektora korzystano ze specjalnego urzÇdzenia
o nazwie fetoskop do nasĄuchiwania tÛtna dziecka. Ta metoda pozwala na usĄyszenie
bicia serca okoĄo 20. tygodnia. Trzecim sposobem na sprawdzenie tÛtna u dziecka
jest obejrzenie serca na obrazie USG. BijÇce serce moľna dojrzeÉ zwykle po okoĄo
szeĝciu tygodniach.

W niektórych gabinetach ciőnienie krwi kobiety sprawdza asystent medyczny (albo
poûoūna); w innych proceduró tó przeprowadza sam lekarz. Jednak bez wzglódu
na to, kto wykonuje procedury techniczne podczas wizyty przedporodowej, zawsze
powinnaő mieġ moūliwoőġ zadania lekarzowi pytaŁ przed wyjőciem z gabinetu.

Przygotowanie siÛ na zmiany fizyczne
i emocjonalne
Kiedy jesteő w ciñūy, Twoje ciaûo przechodzi transformacjó. Moūesz sió spodziewaġ huőtawki nastrojów, skurczów w nogach oraz nasilenia stresu. Pewnie juū
wczeőniej doőwiadczaûaő takich dolegliwoőci, jednak nie aū tak intensywnie. W kolejnych podrozdziaûach zajmiemy sió tymi oraz innymi problemami, ūebyő wiedziaûa, czego moūesz sió spodziewaġ. Niech Twoja rodzina i przyjaciele równieū
je przeczytajñ — a gdy to zrobiñ, powiedz im, ūe zostali uprzedzeni.
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Jak sobie radziÉ z wahaniami nastrojów?
Zmiany hormonalne wpûywajñ na nastrój, o czym wie wiókszoőġ kobiet, a zwûaszcza
te, które cierpiñ na PMS (zespóû napiócia przedmiesiñczkowego). Towarzyszñce
ciñūy wahania stóūenia hormonów we krwi sñ prawdopodobnie najpowaūniejszymi
zmianami tego typu, jakich kobieta moūe doőwiadczyġ w caûym swoim ūyciu, trudno wióc sió dziwiġ, ūe cióūarnej czósto towarzyszñ emocjonalne wzloty i upadki.
Odczuwane podczas ciñūy zmóczenie moūe jeszcze bardziej zwiókszyġ ich dokuczliwoőġ. Jeūeli do tej mieszanki biochemicznej doda sió jeszcze normalne obawy, które zazwyczaj odczuwa oczekujñca na dziecko kobieta — o to, czy urodzi
sió zdrowe i czy ona sama bódzie dobrñ matkñ — otrzymamy wystarczajñcñ iloőġ
paliwa do podsycenia starych, znajomych wahaŁ nastrojów.
Nie jesteő sama. Huőtawka nastrojów jest normalnym aspektem ciñūy i nie jesteő
pierwszñ kobietñ, która jej doőwiadcza. Nie wiŁ sió zatem. Twoja rodzina i przyjaciele zrozumiejñ.
Wystópujñce u Ciebie wahania nastrojów mogñ byġ szczególnie widoczne w pierwszym trymestrze ciñūy, poniewaū Twoje ciaûo stara sió dostosowaġ do nowych
warunków. Moūesz zauwaūyġ, ūe przesadnie reagujesz w róūnych nieistotnych
sprawach. Idiotyczna i ckliwa reklama telewizyjna doprowadza Ció do ûez. Wpadasz w panikó, gdy zapodziejesz gdzieő notes. Zgrzytasz zóbami ze zûoőci, kiedy
sprzedawca w piekarni przez przypadek przygniecie Twój bochenek chleba. Nie
martw sió — po prostu jesteő w ciñūy. Weũ kilka gûóbokich oddechów, przejdũ sió
na spacer albo zamknij oczy i na chwiló sió wyûñcz. Takie uczucia czósto mijajñ
równie szybko, jak sió pojawiajñ.

Jak ľyÉ ze skurczami nóg?
Skurcze nóg to powszechna dolegliwoőġ kobiet w ciñūy. Wraz z upûywem miesiócy
stanñ sió pewnie jeszcze czóstsze. Ich przyczynñ jest nagûe őciőniócie mióőni. Moūe
tak sió zdarzyġ z róūnych powodów, takich jak brak pûynów, napiócie mióőni albo
zbyt dûugie pozostawanie w jednej pozycji. Kiedyő lekarze sñdzili, ūe przyczynñ
tej dolegliwoőci jest niedobór wapnia lub potasu w diecie, ale ta teoria nie zostaûa
potwierdzona przez ūadne badania. Niektórzy twierdzñ, ūe przyjmowanie doustnych preparatów zawierajñcych magnez moūe zmniejszyġ czóstotliwoőġ wystópowania skurczów.
Aby sió pozbyġ problemu skurczów, wypróbuj nastópujñce metody:



poĄóľ ciepĄy okĄad na Ąydki;



wypijaj duľo pĄynów;



nie pozostawaj w jednej pozycji zbyt dĄugo;



czÛsto rozciÇgaj nogi i stopy;
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przejdļ siÛ na krótki spacer;



poproĝ partnera, ľeby Ci zrobiĄ masaľ stóp albo nóg.

Codziennie wieczorem przed pójőciem spaġ rozciñgaj mióőnie nóg. Unieő nogi do
góry, tak jakbyő chciaûa palcami dotknñġ sufitu. Postaraj sió przy tym jak najbardziej rozciñgnñġ ûydki. Powtórz to ġwiczenie okoûo 10 razy. To samo zrób rano
od razu po przebudzeniu, najlepiej zanim jeszcze otworzysz oczy (wystarczy kilka
powtórzeŁ). Nie prostuj stóp, ūeby nie wywoûaġ nagûego skurczu. Oprócz tego
przejdũ sió na przyjemny spacer i poproő partnera, ūeby sió zaangaūowaû, rozmasowujñc Ci stopy albo nogi!

ZwróÉ uwagÛ na upĄawy
Podczas ciñūy nasileniu ulegajñ upûawy, co jest zupeûnie normalnym zjawiskiem.
Niektóre kobiety muszñ codziennie stosowaġ cienkie wkûadki higieniczne. Wydzielina zwykle jest rzadka, biaûa i wûaőciwie pozbawiona zapachu. Nie naleūy stosowaġ irygatorów dopochwowych, gdyū moūe to doprowadziġ do zachwiania naturalnej, kobiecej zdolnoőci do zwalczania infekcji pochwy.
Jeūeli upûawy przybiorñ brñzowy, ūóûty bñdũ zielony kolor, zacznñ wydzielaġ
niezdrowy zapach albo wywoûywaġ swódzenie, powiadom lekarza. (Zdaj sió jednak na wûasny osñd co do pilnoőci tego problemu — nie jest to bowiem sprawa,
która wymaga dzwonienia do lekarza o 3.00 nad ranem).
Ciñūa nie zabezpiecza Ció przed zakaūeniami pochwy, a wysoki poziom estrogenu
w Twojej krwi sprawia, ūe jesteő bardziej naraūona na kandydozó pochwy (infekcjó
droūdūakowñ). W wyniku takiego zakaūenia zwykle wydzielajñ sió góste, biaûo-ūóûte
upûawy, którym w niektórych przypadkach towarzyszy swódzenie i zaczerwienienie. Problem powinny rozwiñzaġ maőci do uūytku miejscowego, które nie stanowiñ
zagroūenia dla pûodu. Wiókszoőġ őrodków moūna nabyġ w 1-, 3- i 7-dniowych
dawkach, które sñ caûkowicie bezpieczne dla dziecka. Jeūeli infekcja jest wyjñtkowo
trudna do zwalczenia, porozmawiaj z lekarzem o Fluconazole — jest to lek przyjmowany doustnie, który moūna bezpiecznie stosowaġ podczas ciñūy.

Jak znieĝÉ bóle pleców?
Bóle pleców sñ typowñ dolegliwoőciñ, której wiele kobiet doőwiadcza podczas ciñūy.
Zwykle pojawiajñ sió one w póũniejszej fazie ciñūy, chociaū mogñ teū wystñpiġ
wczeőniej. Jednym z powodów moūe byġ przesuniócie őrodka cióūkoőci w ciele
cióūarnej kobiety. Innym zaő — zmiany krzywizny krógosûupa wraz ze wzrostem
dziecka i powiókszaniem sió macicy. Nieco ulgi moūe Ci przynieőġ jak najczóstsze
przysiadanie, przykûadanie ciepûego termoforu lub przyjmowanie acetaminofenu
(paracetamolu). Nasze pacjentki czósto pytajñ nas o moūliwoőġ uūywania specjalnie zaprojektowanego pasa dla kobiet w ciñūy, który zobaczyûy w reklamie lub
o którym gdzieő usûyszaûy. Niektóre kobiety twierdzñ, ūe pas im pomaga, inne
zaő nie widzñ ūadnej róūnicy.
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Niektóre kobiety odczuwajñ ból, który rozprzestrzenia sió od dolnej czóőci pleców po poőladki i w dóû jednej albo drugiej nogi. Ból ten (czy teū drótwienie)
znany jest pod nazwñ rwy kulszowej, która powstaje w wyniku ucisku na nerw
kulszowy — waūny nerw biegnñcy od pleców przez miednicó aū do bioder i w dóû
nóg. Lūejsze przypadki rwy kulszowej moūna zûagodziġ, wypoczywajñc w ûóūku,
biorñc ciepûe kñpiele bñdũ uūywajñc poduszek elektrycznych. Jeūeli jednak w Twoim
przypadku dolegliwoőġ ta jest bardzo uciñūliwa, byġ moūe bódziesz potrzebowaûa
dûuūszego wypoczynku w ûóūku lub specjalnych ġwiczeŁ fizycznych.
Czasami ból w dolnym odcinku krógosûupa moūe byġ objawem przedwczesnego
porodu. Jednak w takim przypadku przypomina on bardziej skurcze — nie utrzymuje sió stale, lecz przychodzi i odchodzi.

Jak sobie radziÉ ze stresem?
Wiele kobiet sió zastanawia, czy stres ma jakiő wpûyw na ciñūó. Trudno odpowiedzieġ na to pytanie, poniewaū stres jest niezwykle trudny do zdefiniowania
i zmierzenia. Wszyscy wiemy, czym jest, lecz kaūdy radzi sobie z nim na swój
wûasny sposób i nikt nie jest w stanie tak naprawdó zmierzyġ jego intensywnoőci. Zdajemy sobie jednak sprawó, ūe chroniczny stres — utrzymujñcy sió dzieŁ
po dniu i nieustajñcy choġby na chwiló — moūe podnieőġ poziom hormonów
stresu, które krñūñ w krwiobiegu. Wielu lekarzy sñdzi, ūe podwyūszony poziom
tych hormonów moūe doprowadziġ do przedwczesnego porodu lub do problemów
z ciőnieniem krwi w czasie ciñūy, lecz teorió tó potwierdziûy jedynie nieliczne
badania.
Podczas ciñūy zwracaj uwagó na wûasnñ wygodó i szczóőcie. Kaūdy ma swoje sposoby na rozluũnienie; moūesz zastosowaġ masaū, pójőġ do kina, umówiġ sió z przyjacióûmi na obiad, wziñġ gorñcy prysznic bñdũ kñpiel z bñbelkami, czy teū po
prostu usiñőġ i wysoko podnieőġ nogi. Poőwióġ tyle czasu, ile trzeba, ūeby zapewniġ
sobie dobre samopoczucie.

WpĄyw leków, alkoholu i narkotyków
na dziecko
Alkohol, narkotyki i niektóre leki, które wprowadzasz do swojego organizmu, mogñ
przeniknñġ przez ûoūysko i dostaġ sió do ukûadu krñūenia dziecka. Równieū niektóre leki mogñ przedostaġ sió przez ûoūysko. Czóőġ z tych substancji jest zupeûnie nieszkodliwa, podczas gdy inne mogñ powodowaġ problemy. W poniūszych
podrozdziaûach podpowiemy, jakie substancje moūesz spokojnie stosowaġ, a jakich
powinnaő unikaġ — sñ to informacje, które majñ kluczowe znaczenie dla zdrowia
Twojego dziecka.
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Przyjmowanie leków
Podczas ciñūy przynajmniej raz czy dwa doőwiadczysz bólu gûowy bñdũ okazjonalnej zgagi. A wtedy zaczniesz sió zastanawiaġ, czy wolno Ci bezpiecznie stosowaġ
tabletki przeciwbólowe, leki na nadkwasotó i inne őrodki sprzedawane bez recepty. Wiele kobiet boi sió w ogóle przyjmowaġ leki z obawy, ūe mogñ w jakiő
sposób zaszkodziġ dziecku. Wiókszoőġ őrodków dostópnych bez recepty — a nawet
tych na receptó — moūna swobodnie przyjmowaġ podczas ciñūy. Jednak w czasie
pierwszej wizyty przedporodowej porozmawiaj z lekarzem o tym, które farmaceutyki moūesz zaūywaġ w ciñūy. Zapytaj zarówno o leki bez recepty, jak i o te
zapisane przez innego lekarza. Jeūeli inny specjalista leczy Ció na jakñő chorobó,
powiedz mu, ūe jesteő w ciñūy, na wypadek gdyby trzeba byûo dokonaġ jakichő
zmian.
Nie odstawiaj leków przepisanych przez lekarza i nie zmieniaj samowolnie ich
dawki, dopóki z nim nie porozmawiasz.
Wiele leków opatrzono etykietkñ „Nie przyjmowaġ podczas ciñūy!”, poniewaū nie
przeprowadzono odpowiednich badaŁ sprawdzajñcych ich wpûyw na kobiety w ciñūy. Jednakūe to ostrzeūenie niekoniecznie oznacza, ūe wykazano ich szkodliwoőġ
albo ūe nie wolno Ci stosowaġ tych őrodków. Kiedy masz jakieő pytanie dotyczñce
konkretnego leku, proő o radó lekarza. Nie zdziw sió, ūe opinie lekarzy mogñ byġ
róūne — zwûaszcza jeőli majñ oni inne specjalizacje. Wielu lekarzy niemajñcych
specjalizacji ginekologiczno-poûoūniczej boi sió przepisywaġ leki kobietom w ciñūy,
poniewaū nie wiedzñ, jak mogñ one dziaûaġ na pûód. Ginekolodzy i poûoūnicy majñ
wiókszñ wiedzó na ten temat, dlatego sñ bardziej pewni siebie.
Pewne problemy zdrowotne, takie jak nadciőnienie, stanowiñ wióksze zagroūenie
dla pûodu niū őrodki, które przyjmujesz, aby je leczyġ. Nawet zwyczajny ból gûowy,
jeūeli jest tak silny, ūe przez niego nie zauwaūysz czerwonego őwiatûa, jadñc samochodem, moūe byġ bardziej niebezpieczny niū tabletka acetaminofenu (paracetamolu), który w ogóle nie stanowi zagroūenia, o ile przyjmuje sió go w odpowiednich dawkach. Coraz czóőciej zauwaūamy, ūe wiele cióūarnych kobiet niepotrzebnie
cierpi z powodu typowych dolegliwoőci, które moūna by uleczyġ za pomocñ
bezpiecznych dla dziecka őrodków.
W rozdziale 1. wymieniamy wiele leków/őrodków chemicznych, które wiókszoőġ
kobiet w ciñūy moūe bezpiecznie przyjmowaġ. Omawiamy teū niektóre ze őrodków, o których wiemy, ūe majñ dziaûanie teratogenne, czyli mogñ wywoûaġ wady
wrodzone lub problemy ze wzrostem i rozwojem dziecka.
Jeūeli przyjmowaûaő jakieő leki teratogenne, zanim odkryûaő, ūe jesteő w ciñūy —
albo zanim sió dowiedziaûaő, iū dany őrodek moūe stanowiġ problem — nie
wpadaj w panikó. W wielu przypadkach (co zaleūy od tego, kiedy i w jakich iloőciach je zaūywaûaő) leki te nie wyrzñdzajñ szkody. Niektóre őrodki mogñ wywoûywaġ problemy w pierwszym trymestrze, lecz sñ zupeûnie bezpieczne w trzecim
— albo na odwrót. Tak naprawdó tylko niewielka liczba substancji wpûywa tera-

64
Kup książkę

CZÚĜÈ I

No to zaczynamy!
Poleć książkę

togennie na ludzi, a nawet gdy tak sió dzieje, nie za kaūdym razem dochodzi do
powstania wad wrodzonych. Porozmawiaj z lekarzem o lekach, które przyjmujesz,
i o tym, jakie moūna przeprowadziġ badania, ūeby sprawdziġ, jak roőnie i rozwija
sió Twoje dziecko.
Moūesz równieū zasiógnñġ informacji na temat substancji teratogennych, dzwoniñc lub udajñc sió do najbliūszej stacji sanitarno-epidemiologicznej (sanepidu)
bñdũ do oőrodka toksykologii, jeūeli taki znajduje sió w Twoim szpitalu. Pomocñ
sûuūy równieū Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Wykaz szkodliwych substancji dostópny jest na stronie Biura: http://www.chemikalia.gov.pl/
w dziale „Prawo”. Naleūy zauwaūyġ, ūe prawna klasyfikacja substancji nie wyszczególnia samych substancji teratogennych, lecz wprowadza szerszñ kategorió,
obejmujñcñ substancje i preparaty dziaûajñce szkodliwie na rozrodczoőġ.

Palenie i zagroľenia z nim zwiÇzane
O ile przez ostatnich dziesióġ lat nie ūyûaő na Marsie, bez wñtpienia jesteő őwiadoma
tego, ūe palenie zagraūa Twojemu zdrowiu. Jeūeli palisz, ryzykujesz, ūe wystñpi
u Ciebie rak pûuc, rozedma pûuc bñdũ jakaő choroba serca, nie mówiñc o innych
dolegliwoőciach. Palenie podczas ciñūy stanowi zagroūenie równieū dla Twojego
dziecka.
Wydobywajñcy sió z palonego papierosa tlenek wógla zmniejsza iloőġ tlenu, jakñ
otrzymuje Twoje rozwijajñce sió dziecko, a nikotyna redukuje dopûyw krwi do
pûodu. W rezultacie palñce kobiety ryzykujñ tym, ūe ich dziecko bódzie miaûo
mniejszñ masó urodzeniowñ, co moūe wywoûaġ jeszcze wiócej problemów zdrowotnych. Badania dowodzñ, ūe dzieci palaczek waūñ o 250 gramów mniej niū
noworodki wydane na őwiat przez kobiety niepalñce. Dokûadna róūnica wagi urodzeniowej zaleūy od tego, ile pali matka. Bierne palenie wiñūe sió z takimi samymi
zagroūeniami.
Poza tym palenie podczas ciñūy zwióksza prawdopodobieŁstwo przedwczesnego
porodu, poronienia, ûoūyska przodujñcego (zobacz rozdziaû 16.), przedwczesnego
oddzielenia ûoūyska (zobacz rozdziaû 16.), przedwczesnego pókniócia pócherza
pûodowego, a nawet zespoûu nagûej őmierci ûóūeczkowej (tzw. SIDS) juū po urodzeniu dziecka.
Rzucenie palenia moūe byġ niezwykle trudne. Pamiótaj jednak, ūe nawet ograniczenie liczby wypalanych papierosów bódzie korzystne dla Twojego dziecka (i dla
Ciebie).
Jeūeli rzucisz palenie podczas pierwszych trzech miesiócy ciñūy, moūesz sobie pogratulowaġ. Twoje dziecko po urodzeniu prawdopodobnie bódzie miaûo normalnñ
wagó i nie bódzie miaûo powaūnych problemów zdrowotnych.
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Niektóre kobiety uūywajñ antynikotynowych plastrów, gum, tabletek do ssania
czy inhalatorów, aby zerwaġ z naûogiem. Nikotyna zawarta w tych produktach
wciñū dostaje sió do krwiobiegu i moūe przeniknñġ do pûodu, ale przynajmniej
odpada problem tlenku wógla i innych toksyn obecnych w dymie papierosowym.
AmerykaŁskie Kolegium Poûoūników i Ginekologów zaleca stosowanie tych zamienników w sytuacji, gdy niefarmaceutyczne metody leczenia uzaleūnienia od
naûogu nie przyniosûy skutku. Iloőġ nikotyny absorbowanej przez organizm w wyniku sporadycznego uūycia gumy lub inhalatora moūe byġ mniejsza niū iloőġ zawarta w przyklejonym na staûe plastrze.
Nie przeprowadzono jeszcze obszernych badaŁ dotyczñcych wpûywu nowszych
metod rzucania palenia (np. za pomocñ preparatów Zyban czy Wellbutrin) na
kobiety w ciñūy. Jednak pewne kompleksowe badanie wykazaûo, ūe cióūarne kobiety przyjmujñce bupropion czóőciej rzucajñ palenie niū te, które nie biorñ ūadnych
őrodków wspomagajñcych walkó z tym naûogiem.

Picie alkoholu
Bezspornie cióūarne kobiety, które pijñ alkohol, naraūajñ swoje dzieci na ryzyko
wystñpienie alkoholowego zespoûu pûodowego, który obejmuje rozmaite wady
wrodzone (w tym problemy ze wzrostem, wady serca, opóũnienie w rozwoju
umysûowym bñdũ anomalia w zakresie ksztaûtu twarzy czy koŁczyn). Kontrowersje wywoûuje jednak fakt, ūe medycyna nie zdefiniowaûa jednoznacznie bezpiecznej granicy spoūywania alkoholu w czasie ciñūy. Dane naukowe wykazujñ, ūe
codzienne picie alkoholu i upijanie sió moūe prowadziġ do powaūnych komplikacji, ale niewiele jest informacji na temat tego, czy okazjonalny kieliszek wina
lub drink mogñ zaszkodziġ pûodowi. Dwa najnowsze badania przeprowadzone
w Wielkiej Brytanii wykazaûy, ūe niewielkie lub umiarkowane spoūycie alkoholu
ma nieduūy wpûyw na rozwój neurologiczny dziecka lub na jego równowagó. W jednym z nich ustalono, ūe picie do dwóch drinków tygodniowo nie wywoûuje problemów rozwojowych u dzieci. Inne badanie przeprowadzone na 7 tysiñcach 10latków, których matki piûy niewielkie (jeden kieliszek tygodniowo) lub umiarkowane (3 – 7 kieliszków tygodniowo) iloőci alkoholu podczas ciñūy, wykazaûo brak
róūnic w zakresie równowagi miódzy tymi dzieġmi a ich rówieőnikami, których
matki nic nie piûy w ciñūy. Mimo to autorzy tych badaŁ podkreőlajñ, ūe abstynencja w ciñūy jest najlepszym rozwiñzaniem. Podobne stanowisko prezentuje
zarówno AmerykaŁskie Kolegium Poûoūników i Ginekologów, jak i AmerykaŁska
Agencja ds. ǀywnoőci i Leków (FDA), które zalecajñ, aby caûkowicie zrezygnowaġ
z picia alkoholu podczas ciñūy.
Jeūeli sñdzisz, ūe moūesz mieġ problem z piciem, nie wstydũ sió porozmawiaġ
o tym z lekarzem. Byġ moūe kaūe Ci on wypeûniġ specjalnñ ankietó, ūeby sprawdziġ,
czy pijesz na tyle duūo, ūeby mogûo to zagroziġ pûodowi. Jeőli uwaūasz, ūe moūesz
mieġ taki problem, omówienie ankiety z lekarzem jest sprawñ kluczowñ dla zdrowia
Twojego dziecka — i dla Twojego wûasnego.
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PRZYSZăE MATKI PYTAJÆ…
Bardzo czÛsto pojawia siÛ kwestia spoľywania alkoholu podczas ciÇľy. Podajemy
zatem odpowiedzi na najczÛĝciej zadawane pytania.
Pytanie: Podczas wakacji na Karaibach pozwoliĄam sobie na kilka koktajli piña colada
na plaľy. Dopiero kilka tygodni póļniej dowiedziaĄam siÛ, ľe jestem w ciÇľy. Czy moje
dziecko urodzi siÛ z wadami rozwojowymi?
Odpowiedļ: Nie ma dowodów na to, ľe jednorazowy przypadek pofolgowania sobie
z piciem moľe mieÉ negatywny wpĄyw na ciÇľÛ. Teraz jednak, gdy juľ wiesz, ľe jesteĝ
w ciÇľy, unikaj alkoholu.
Pytanie: Czy wysokoprocentowe napoje alkoholowe sÇ bardziej szkodliwe dla dziecka niľ wino albo piwo?
Odpowiedļ: Niekoniecznie. Puszka piwa, kieliszek wina i drink zawierajÇcy 25 ml
mocniejszego trunku majÇ mniej wiÛcej tyle samo alkoholu. Ich szkodliwoĝÉ jest porównywalna.
Pytanie: Mój lekarz zaleciĄ mi, ľebym po punkcji owodni wypiĄa wieczorem kieliszek
wina. Czy to bezpieczne?
Odpowiedļ: Chociaľ specjaliĝci zgodnie twierdzÇ, ľe najlepiej jest caĄkowicie unikaÉ
alkoholu, okazjonalne siÛgniÛcie po kieliszek wina prawdopodobnie nie niesie ze
sobÇ ľadnych zagroľeĆ, zwĄaszcza w takich okolicznoĝciach. Alkohol ma dziaĄanie
tokolityczne, co oznacza, ľe rozluļnia macicÛ. Po punkcji owodni wiele kobiet odczuwa
lekkie skurcze macicy. Alkohol zawarty w kieliszku wina zmniejsza ten dyskomfort,
nie szkodzÇc dziecku.

Zaľywanie narkotyków
Przeprowadzono wiele badaŁ nad skutkami zaūywania narkotyków podczas ciñūy.
Jednak ich wyniki mogñ byġ mylñce, poniewaū zwykle traktujñ wszystkie „uūywki”
jednakowo bez wzglódu na ich rodzaj i zaūywanñ iloőġ. Tymczasem tryb ūycia
matki równieū ma wpûyw na wielkoőġ zagroūenia dla dziecka, co jeszcze bardziej
utrudnia wûaőciwñ ocenó sytuacji. Na przykûad kobiety, które zaūywajñ narkotyki,
zazwyczaj sñ gorzej odūywione niū inne matki, majñ niūszy status spoûecznoekonomiczny i sñ bardziej naraūone na zaraūenie sió chorobami przenoszonymi
drogñ pûciowñ. Wszystkie te czynniki — niezaleūnie od zaūywania narkotyków
— mogñ nieőġ problemy dla ich ciñūy i ich dziecka.
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Rzut oka na zmiany trybu ľycia
Podczas ciñūy Twój tryb ūycia ulega nieuchronnym zmianom. Byġ moūe zastanawiasz sió, czy wciñū wolno Ci robiġ rzeczy, które byő normalnie wykonywaûa,
gdybyő nie byûa w ciñūy. W tym fragmencie ksiñūki podajemy informacje na temat tego, czy podczas ciñūy moūna bezpiecznie farbowaġ wûosy, korzystaġ z sauny
i ciepûej kñpieli z masaūem wodnym, podróūowaġ oraz kontynuowaġ pracó.

Dogadzanie sobie za pomocÇ zabiegów kosmetycznych
Kiedy Twoi przyjaciele i krewni dowiedzñ sió, ūe jesteő w ciñūy, pewnie bódñ Ci
mówiġ, jak pióknie wyglñdasz, i zachwycaġ sió bijñcym od Ciebie cudownym blaskiem macierzyŁstwa. Sama moūesz sió czuġ piókniejsza, chociaū niektóre kobiety
doőwiadczajñ zupeûnie przeciwnych emocji. Moūesz na przykûad odkryġ, ūe wcale
nie cieszñ Ció zmiany fizyczne, które zachodzñ w Twoim ciele. Bardzo moūliwe, ūe
podobnie jak wiókszoőġ naszych pacjentek, zastanawiasz sió, czy stosowane przez
Ciebie zabiegi upiókszajñce sñ bezpieczne podczas ciñūy. Poniūej przedstawiamy
potencjalne zagroūenia zabiegów upiókszajñcych:



Botulina (botoks): nie wiadomo, czy podczas ciÇľy i karmienia piersiÇ moľna
stosowaÉ terapiÛ opartÇ na botulinie — jest to kontrowersyjna kwestia, a iloĝÉ
danych na ten temat jest ograniczona. W pewnym badaniu obejmujÇcym
16 ciÛľarnych kobiet, które wstrzyknÛĄy sobie botoks gĄównie w pierwszym
trymestrze, nie stwierdzono ľadnych wad wrodzonych u ich dzieci. Jedna
z badanych poroniĄa, ale jej poprzednia ciÇľa równieľ zakoĆczyĄa siÛ poronieniem.
Kilka innych badaĆ przeprowadzonych na maĄej liczbie pacjentek nie wykazaĄo
ľadnych negatywnych skutków botoksu. Nasza rada? Ciesz siÛ piÛknem pĄynÇcym
z blasku, jaki daje Ci ciÇľa, a z botoksem poczekaj do porodu. Jeľeli jednak w Twoim
przypadku istniejÇ wskazania lekarskie dla wstrzykniÛcia tej substancji (silne
migreny, dystonia szyjna), moľe to byÉ sensowne rozwiÇzanie. Porozmawiaj
o tym z lekarzem.



Zastrzyki wypeĄniajÇce: substancje wstrzykiwane pod skórÛ majÇce na celu
wygĄadzenie zmarszczek i sprawienie, ľe usta stanÇ siÛ peĄniejsze. Zazwyczaj
uľywa siÛ do tego kolagenu lub kwasu hialuronowego. Jak dotÇd nie ma ľadnych
danych, które potwierdzaĄyby bezpieczeĆstwo stosowania tych ĝrodków podczas
ciÇľy, dlatego prawdopodobnie najlepiej jest ich unikaÉ, dopóki takie dane nie
bÛdÇ dostÛpne. Mamy jednak dobrÇ wiadomoĝÉ: organizm ciÛľarnej kobiety
zatrzymuje wiÛcej pĄynów, co moľe przyczyniÉ siÛ do spĄycenia zmarszczek!



Kosmetyki do chemicznego zĄuszczania naskórka (peelingi): gĄównymi
skĄadnikami peelingów sÇ kwasy owocowe (czyli tzw. alfahydroksykwasy).
Substancje chemiczne dziaĄajÇ co prawda miejscowo, ale Twój organizm
absorbuje jednak pewne, choÉ niewielkie ich iloĝci. Nie znaleļliĝmy ľadnych

68
Kup książkę

CZÚĜÈ I

No to zaczynamy!
Poleć książkę

danych na temat tego, czy podczas ciÇľy moľna bezpiecznie stosowaÉ kosmetyki
zĄuszczajÇce naskórek. Prawdopodobnie nie stanowiÇ one zagroľenia, ale najpierw
porozmawiaj o tym z lekarzem.



Maseczki: byÉ moľe zauwaľyĄaĝ, ľe w ciÇgu ostatnich kilku tygodni zmieniĄa Ci
siÛ cera. Czasami hormony ciÇľowe mogÇ wywoĄaÉ rewolucjÛ na Twojej skórze.
Maseczki mogÇ pomóc, lecz wcale nie muszÇ. Nie przejmuj siÛ jednak, zaaplikuj
sobie jakÇĝ, choÉby po to, ľeby usiÇĝÉ i rozkoszowaÉ siÛ chwilÇ relaksu! (Przeczytaj
wczeĝniejsze uwagi na temat kosmetyków chemicznie zĄuszczajÇcych naskórek).



Farby do wĄosów: farby do wĄosów zawierajÇ wiele róľnych substancji
chemicznych, a producenci czÛsto zmieniajÇ ich skĄad. Nie ma zbyt wielu danych
na temat bezpieczeĆstwa farb do wĄosów, poniewaľ zazwyczaj nie przeprowadza
siÛ badaĆ na ciÛľarnych kobietach. PamiÛtaj jednak, ľe podczas farbowania tylko
niewielki uĄamek substancji chemicznych jest wchĄanianych przez skórÛ gĄowy,
a ta niewielka iloĝÉ prawdopodobnie jest zbyt maĄa, aby zaszkodziÉ rozwijajÇcemu
siÛ pĄodowi. Ponadto nie ma absolutnie ľadnych dowodów na to, ľe farbowanie
wĄosów wywoĄuje wady wrodzone u dziecka albo prowadzi do poronienia. Szampony
koloryzujÇce albo pasemka sÇ jeszcze mniej kontrowersyjne. W przypadku
pasemek wĄosy, na które zostaĄa naĄoľona farba, sÇ owiniÛte foliÇ, dlatego
skóra gĄowy wchĄania jeszcze mniej substancji. Ze wzglÛdu na ograniczonÇ iloĝÉ
twardych danych na temat szkodliwoĝci farbowania wĄosów moľe zdarzyÉ siÛ tak,
ľe Twój lekarz zaleci Ci stosowanie w czasie ciÇľy farb opartych na wyciÇgach
roĝlinnych, a lekarz Twojej przyjacióĄki stwierdzi, ľe nie ma nic zĄego w farbowaniu
wĄosów.



Standardowe chemiczne prostowanie wĄosów: kobiety, które chcÇ zamieniÉ
swoje loki w jedwabiste, proste wĄosy, majÇ do wyboru kilka róľnych metod
chemicznych. Zazwyczaj sÇ one oparte na substancjach chemicznych takich jak
Ąug (zawierajÇcy wodorotlenek sodu) czy tio (sole kwasu tioglikolowego), bÇdļ
teľ sÇ bezĄugowe (a wtedy zawierajÇ wodorotlenek wapnia i wÛglan guanidyny).
Chociaľ danych na ten temat jest niewiele, te, które mamy do dyspozycji,
sugerujÇ, ľe te metody sÇ zasadniczo bezpieczne podczas ciÇľy. Jedno z badaĆ
nie wykazaĄo ľadnego zwiÇzku miÛdzy nimi a przedwczesnym porodem bÇdļ
teľ niskÇ wagÇ urodzeniowÇ dziecka, ale nie obejmowaĄo ono takich kwestii jak
ryzyko wystÇpienia wad wrodzonych. Z tego powodu najlepiej chyba jest
stosowaÉ te metody po zakoĆczeniu pierwszego trymestru.



Brazylijskie prostowanie wĄosów: brazylijskie albo keratynowe brazylijskie
prostowanie wĄosów to popularna metoda regenerowania i prostowania wĄosów.
W wiÛkszoĝci takich zabiegów wykorzystywana jest substancja chemiczna o nazwie
formaldehyd, która moľe byÉ wchĄaniana przez skórÛ gĄowy oraz wdychana do
pĄuc. Formaldehyd stosowano kiedyĝ do produkcji farb do wĄosów, aľ odkryto,
ľe ma wĄaĝciwoĝci karcinogenne (wywoĄuje raka u dzieci). Dlatego my radzimy Ci,
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abyĝ pokochaĄa swoje loki i unikaĄa tych produktów, a jeĝli zaleľy Ci na superprostych
wĄosach podczas ciÇľy, ogranicz siÛ do domowych metod takich jak suszarka czy
prostownica.



Depilacja woskiem: usuwanie wĄosów z nóg i linii bikini wiÇľe siÛ z naĄoľeniem
rozgrzanego wosku na dane miejsce, a nastÛpnie z usuniÛciem go razem
z owĄosieniem. Ľaden z preparatów woskowych nie zawiera nic, co mogĄoby byÉ
szkodliwe dla dziecka. Moľesz wiÛc spokojnie depilowaÉ siÛ podczas ciÇľy, jeĝli to
Ci pomoľe zachowaÉ dobry nastrój i Ąadny wyglÇd.



Depilacja laserowa: laser uľywany do depilacji rozgrzewa mieszek wĄosowy
i zatrzymuje w ten sposób wzrost wĄosa. CzÛsto najpierw stosuje siÛ kremy
ze ĝrodkiem znieczulajÇcym, aby zmniejszyÉ ból odczuwany podczas zabiegu.
Mimo ľe nie zdoĄaliĝmy znaleļÉ ľadnych danych na temat laserowej depilacji
podczas ciÇľy, nie mamy ľadnych podstaw, aby twierdziÉ, ľe ten zabieg — wszak
stosowany miejscowo — wywoĄuje jakieĝ problemy rozwojowe u pĄodu.



Manicure i pedicure: inne czÛsto zadawane pytanie brzmi: „Czy mogÛ robiÉ
sobie manicure/pedicure albo zakĄadaÉ tipsy (w tym równieľ akrylowe), kiedy
jestem w ciÇľy?”. I znowu odpowiedļ jest twierdzÇca. Zdrowy rozsÇdek podpowiada,
ľe jeľeli udasz siÛ do renomowanego salonu, gdzie sprzÛt jest odpowiednio
sterylizowany, a samo miejsce jest dobrze wentylowane, ryzyko jest zerowe.



Masaľe: masaľe sÇ dozwolone, tym bardziej ľe wielu specjalistów oferuje
specjalne masaľe dla ciÛľarnych, których celem jest rozluļnienie brzucha.
Niektórzy uľywajÇ nawet specjalnych stoĄów z wciÛtym ĝrodkiem, ľeby kobieta
mogĄa siÛ wygodnie poĄoľyÉ twarzÇ w dóĄ, zwĄaszcza w ostatniej fazie ciÇľy,
kiedy brzuch jest juľ pokaļny.



TrwaĄa ondulacja: nie istniejÇ ľadne dowody naukowe na to, ľe substancje
chemiczne zawarte w trwaĄej ondulacji mogĄyby zaszkodziÉ rozwijajÇcemu siÛ
pĄodowi. Jednak takie preparaty zwykle zawierajÇ znaczne iloĝci amoniaku, wiÛc
dla wĄasnego bezpieczeĆstwa uľywaj ich w pomieszczeniu, które ma dobrÇ
wentylacjÛ.



Termalna rekonstrukcja (prostowanie) wĄosów: termalna rekonstrukcja,
znana równieľ jako japoĆskie prostowanie wĄosów, to stosunkowo nowa metoda
trwaĄego prostowania wĄosów. Proces polega na aplikacji rozmaitych substancji
chemicznych i odľywek, a nastÛpnie uľyciu specjalnego ľelazka (prostownicy)
do trwaĄego rozprostowania wĄosów. Nie prowadzono ľadnych badaĆ, które
pomogĄyby oceniÉ wpĄyw stosowania tej metody na przebieg ciÇľy. RozstrzygniÛcie:
termalne prostowanie wĄosów prawdopodobnie moľna bezpiecznie stosowaÉ
podczas ciÇľy, ale nie posiadamy na ten temat ľadnych danych. Jeľeli chcesz
osiÇgnÇÉ maksymalne bezpieczeĆstwo, powstrzymaj siÛ przed tym zabiegiem
w czasie ciÇľy.
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Kremy przeciwzmarszczkowe: Retin A i Renova to dwa najpowszechniej
stosowane obecnie kremy przeciwzmarszczkowe. Oba preparaty zawierajÇ
pochodne witaminy A. Mamy duľo danych, które wskazujÇ na to, ľe leki doustne
zawierajÇce pochodne witaminy A (np. Accutane) mogÇ wywoĄywaÉ wady
urodzeniowe, lecz w przypadku preparatów stosowanych miejscowo, takich
jak Retin A i Renova, nie ma takich dowodów. Jednak ze wzglÛdu na powaľne
konsekwencje stosowania leków doustnych wielu pracowników medycznych
odradza swoim pacjentkom uľywania ĝrodków (niewaľne, czy doustnych,
czy aplikowanych miejscowo), które zawierajÇ takie skĄadniki.

Relaks w wannie z gorÇcÇ wodÇ, w jacuzzi,
saunie i Ąaļni parowej
Kñpiel w wannie z gorñcñ wodñ, a takūe korzystanie z jacuzzi, sauny czy ûaũni parowej moūe byġ ryzykowne z uwagi na wysokñ temperaturó, jaka panuje w tych
miejscach. Liczne badania laboratoryjne przeprowadzone na zwierzótach wykazaûy, ūe przebywanie w wysokich temperaturach podczas ciñūy moūe powodowaġ
wady rozwojowe pûodu lub poronienia. Z kolei badania z udziaûem ludzi wskazujñ
na to, ūe cióūarne kobiety, u których temperatura ciaûa wzrasta znaczñco we wczesnych tygodniach ciñūy, sñ bardziej naraūone na poronienie lub urodzenie dzieci
z wadami rdzenia krógowego (na przykûad z rozszczepem krógosûupa).
Jednak do takich problemów dochodzi jedynie wtedy, gdy temperatura ciaûa matki
przekracza 39°C dûuūej niū dziesióġ minut, a ona sama nie ukoŁczyûa jeszcze
siódmego tygodnia ciñūy. Wiele kobiet zastanawia sió po prostu, czy mogñ wziñġ
przyjemnñ, relaksujñcñ kñpiel w wannie z ciepûñ wodñ.
Generalnie rzecz biorñc, podczas ciñūy moūna sió moczyġ w ciepûej, relaksujñcej
kñpieli. Jednak z powodów wymienionych wyūej upewnij sió, ūe temperatura wody
nie jest zbyt wysoka.
Zdrowy rozsñdek podpowiada, ūe po ukoŁczeniu pierwszego trymestru sporadyczne kñpiele w gorñcej wodzie, a takūe korzystanie z sauny czy ûaũni parowej
przez mniej niū dziesióġ minut prawdopodobnie jest bezpieczne. Pamiótaj wszakūe
o przyjmowaniu duūej iloőci pûynów, aby uniknñġ odwodnienia. Na póũniejszych
etapach ciñūy nie ma ūadnych przeciwskazaŁ, aby kñpaġ sió w gorñcej wodzie lub
korzystaġ z sauny, ale sugerujemy, by nie trwaûo to dûuūej niū 10 minut.

Podróľowanie
Prawdopodobnie gûównym problemem zwiñzanym z podróūowaniem podczas ciñūy
jest dystans dzielñcy Ció od lekarza, który opiekuje sió Tobñ w okresie przedporodowym. Jeūeli zbliūa sió data rozwiñzania albo Twoja ciñūa naleūy do grupy
wysokiego ryzyka, nie powinnaő raczej wyjeūdūaġ daleko od domu. Niemniej
Twoja decyzja o podróūy zaleūy od czynników ryzyka, jakie wystópujñ w danym
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przypadku. Jeūeli cierpisz na cukrzycó, która jest dobrze kontrolowana, prawdopodobnie nie ma nic zûego w wyjeũdzie na wycieczkó. Jeőli jednak nosisz trojaczki, podróū do Timbuktu raczej nie bódzie dobrym pomysûem. Jeūeli Twoja
ciñūa przebiega bez komplikacji, moūesz bezpiecznie odbywaġ podróūe podczas
pierwszego, drugiego i na poczñtku trzeciego trymestru.
Podróū samochodem nie stanowi szczególnego zagroūenia, poza tym, ūe musisz
przez dûugi czas siedzieġ w jednym miejscu. Podczas dûugich tras zatrzymuj sió
co kilka godzin, ūeby wysiñőġ i rozprostowaġ nogi. Zapinaj pasy (na czóőci barkowej i biodrowej); zapewniñ Ci one bezpieczeŁstwo i nie zaszkodzñ dziecku,
nawet gdy dojdzie do wypadku. Pûyn owodniowy otaczajñcy pûód zadziaûa na
ucisk pasów jak poduszka. Duūo wióksze zagroūenie stanowi niezapiócie pasa;
badania dowodzñ, ūe gûównñ przyczynñ őmierci pûodu w wyniku wypadków samochodowych jest őmierġ matki.
Zapinaj pas pod brzuchem, nie nad nim; czóőġ barkowñ pasa trzymaj w normalnej
pozycji.
Wiókszoőġ linii lotniczych zezwala na podróū kobietom, które przekroczyûy 36.
tygodnia ciñūy, ale mogñ wymagaġ zaőwiadczenia od lekarza, ūe nie ma medycznych przeciwwskazaŁ, aby mogûy one odbyġ lot. Podróū samolotem jest caûkowicie
bezpieczna, zwûaszcza gdy zastosujesz nastópujñce őrodki ostroūnoőci:



Podczas dĄuľszych lotów wstawaj co jakiĝ czas ze swojego miejsca i spaceruj
po pokĄadzie. DĄugotrwaĄe siedzenie moľe spowodowaÉ odpĄyniÛcie krwi do nóg.
Chodzenie zaĝ pobudza krÇľenie.



Weļ ze sobÇ butelkÛ z wodÇ i czÛsto pij. Powietrze w samolocie jest zawsze
bardzo suche. (Znajomy pilot powiedziaĄ nam kiedyĝ, ľe ĝrednia wilgotnoĝÉ
powietrza w samolocie jest zwykle niľsza niľ na Saharze. Samoloty nie przewoľÇ
dostatecznie duľo wody, aby zachowaÉ odpowiedniÇ wilgotnoĝÉ, bo dodatkowe
zapasy stanowiĄyby zbyt duľe obciÇľenie). Poniewaľ powietrze na pokĄadzie
samolotu jest bardzo suche, podczas dĄugich lotów moľna z ĄatwoĝciÇ odwodniÉ
organizm.

Poza tym czóste popijanie wody sprawi, ūe co jakiő czas bódziesz musiaûa udaġ sió
do toalety, co z kolei zapobiegnie spûywaniu krwi do nóg.
Nie musisz sió przejmowaġ lotniskowymi wykrywaczami metalu — ani ūadnymi
innymi podobnymi urzñdzeniami — poniewaū nie wykorzystujñ one promieniowania jonizujñcego. (Pas transmisyjny, który przesyûa Twój bagaū po odprawie,
stosuje jednak promieniowanie tego typu, dlatego nie powinnaő wchodziġ na
taőmó i sama daġ sió przesûaġ przy uūyciu tej maszyny).
Jeūeli jesteő podatna na chorobó lokomocyjnñ, a dotychczas pomagaûa Ci dramamina
(Aviomarin), moūesz w czasie ciñūy uūywaġ tego leku w normalnych dawkach.
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Jeūeli planujesz podróū do krajów tropikalnych, gdzie pewne choroby sñ szczególnie rozpowszechnione, byġ moūe rozwaūasz zaszczepienie sió przed wyjazdem. Jednak najpierw zasiógnij porady u lekarza, ūeby sprawdziġ, czy szczepionki,
które bierzesz pod uwagó, moūna bezpiecznie stosowaġ podczas ciñūy. (Wiócej
informacji na temat szczepieŁ znajdziesz w rozdziale 1.).

Zabiegi stomatologiczne
Wiókszoőġ ludzi odbywa rutynowe wizyty kontrolne u stomatologa co szeőġ –
dwanaőcie miesiócy, co oznacza, ūe prawdopodobnie bódziesz musiaûa udaġ sió
do dentysty przynajmniej raz w czasie ciñūy. Sama ciñūa nie powinna negatywnie
wpûynñġ na stan Twoich zóbów. Nie powinnaő unikaġ stomatologa, poniewaū zaniedbana próchnica moūe skoŁczyġ sió infekcjñ, a wtedy tym bardziej bódziesz musiaûa udaġ sió do gabinetu dentystycznego. Pewne badania dowiodûy, ūe u cióūarnych kobiet, które cierpiñ na choroby przyz´bia, czyli infekcje i zapalenia dziñseû,
istnieje wióksze ryzyko urodzenia maûych dzieci albo wczeőniaków. Te odkrycia
stanowiñ kolejny powód, dla którego warto uznaġ wûaőciwñ higienó jamy ustnej
za priorytet.
Ciñūa powoduje równieū zwiókszony napûyw krwi do dziñseû. U okoûo poûowy cióūarnych kobiet wystópuje dolegliwoőġ zwana ciÈowym zapaleniem dziseº, które
objawia sió zaczerwienieniem dziñseû w wyniku zwiókszonego dopûywu krwi. Dziñsûa mogñ wtedy czósto krwawiġ. Postaraj sió zatem szczotkowaġ i pûukaġ zóby
w miaró delikatnie.
Jeőli marzysz o pióknych, biaûych zóbach, masz do dyspozycji wiele produktów,
w tym wybielajñce pasty do zóbów, rozmaite ūele, a takūe paski, systemy wybielajñce i nakûadki na zóby. Mimo ūe wiókszoőġ z nich jest czósto stosowana przez
cióūarne kobiety, nie przeprowadzono jeszcze ūadnych badaŁ potwierdzajñcych
ich bezpieczeŁstwo. Pasty wybielajñce pomagajñ usunñġ plamy powierzchniowe
z zóbów bez uūycia wybielacza. Nie ma powodu, dla którego miaûabyő sió ich obawiaġ. Rozmaite paski wybielajñce, ūele i inne systemy wybielania zóbów zawierajñ wodó utlenionñ, która nie zostaûa jeszcze zbadana pod kñtem ciñūy. Jednak
jej bezpieczeŁstwo potwierdzajñ inne badania, w których cióūarne samice szczurów
otrzymywaûy w posiûkach aū do 10 procent wody utlenionej. Okazaûo sió, ūe substancja ta nie miaûa ūadnego wpûywu na rozwój pûodu. Woda utleniona byûa równieū badana jako skûadnik rozjaőniaczy do wûosów. Tutaj równieū stwierdzono,
ūe nie powoduje ona wad wrodzonych u dzieci. Wybielanie zóbów w gabinecie
stomatologicznym polega na tym, ūe dentysta nakûada odpowiedni produkt na
zóby i przyspiesza caûy proces za pomocñ ciepûa lub lasera. Wielu stomatologów
odmawia wykonania tego zabiegu na cióūarnych kobietach, poniewaū dziaûanie
tych őrodków nie zostaûo jeszcze dokûadnie zbadane. Na szczóőcie standardowe
zabiegi dentystyczne równieū pomagajñ usunñġ plamy powierzchniowe, dzióki
czemu moūesz sió cieszyġ piókniejszym uőmiechem.
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Jeūeli musisz poddaġ sió rutynowemu zabiegowi stomatologicznemu — wypeûnieniu ubytków, usunióciu zóba czy wstawieniu koronki — nie martw sió. Znieczulenie miejscowe i wiókszoőġ leków przeciwbólowych sñ nieszkodliwe dla kobiet
w ciñūy. Niektórzy dentyőci czasami zalecajñ pacjentom stosowanie antybiotyków,
z których wiókszoőġ jest bezpieczna dla kobiet w ciñūy, ale dla pewnoőci powinnaő
jeszcze zasiógnñġ porady lekarza prowadzñcego ciñūó. Nawet zdjócia rentgenowskie
wykonywane w gabinetach dentystycznych sñ bezpieczne dla pûodu, o ile brzuch
kobiety podczas ich wykonywania jest okryty specjalnym fartuchem ochronnym.

Uprawianie seksu
Wiókszoőġ par moūe zupeûnie bezpiecznie uprawiaġ miûoőġ podczas ciñūy. Niektórzy
odkrywajñ nawet, ūe seks w czasie ciñūy podoba im sió bardziej niū wczeőniej.
Naleūy jednak wziñġ pod uwagó kilka kwestii.
W pierwszej poûowie ciñūy moūesz uprawiaġ seks tak jak dotychczas, poniewaū
w Twoim ciele nie zaszûy jeszcze znaczñce zmiany. Moūe sió najwyūej okazaġ, ūe
Twoje piersi sñ szczególnie wraūliwe na dotyk. Póũniej jednak, wraz ze wzrostem
macicy, pewne pozycje seksualne mogñ sprawiaġ Ci trudnoőġ. Ty i Twój partner
pewnie zauwaūycie, ūe musicie wykazaġ sió wiókszñ kreatywnoőciñ, ūeby odbyġ
stosunek pûciowy. Jeūeli jednak odkryjesz, ūe wspóûūycie jest zbyt niewygodne,
warto rozwaūyġ inne formy seksualnego zaspokojenia.
Wiele kobiet pyta nas, czy moūna uprawiaġ seks pod koniec ciñūy, nawet jeőli
szyjka macicy jest nieco rozszerzona. Seks nie powinien spowodowaġ ūadnych problemów, pod warunkiem ūe nie pókûy bûony pûodowe (tzn. nie odeszûy Ci wody).
Unikaj stosunków pûciowych, jeūeli grozi Ci przedwczesny poród (czyli na przykûad wtedy, gdy przyjmujesz leki zapobiegajñce przedwczesnemu porodowi albo
masz zaûoūone szwy wokóû szyjki), bñdũ teū gdy stwierdzono u Ciebie ûoūysko
przodujñce (zobacz rozdziaû 16.) w trzecim trymestrze — a takūe w sytuacji, gdy
niedawno krwawiûaő. Wiókszoőġ pracowników medycznych zaleca powstrzymanie sió od zbliūeŁ z dwóch powodów:



stosunek moľe doprowadziÉ do infekcji macicy;



nasienie zawiera substancje, które mogÇ wywoĄaÉ skurcze macicy.

Innñ waūnñ kwestiñ, którñ naleūy wziñġ pod uwagó, jest nastawienie psychiczne
do seksu podczas ciñūy. Byġ moūe, podobnie jak czóőġ kobiet, zauwaūysz, ūe
wzrósû u Ciebie poziom libido. Moūesz wtedy miewaġ bardzo obrazowe sny erotyczne i intensywniej przeūywaġ orgazm. Moūe równieū zdarzyġ sió tak, ūe Twoje
zainteresowanie seksem zmaleje, bo czujesz sió mniej atrakcyjna ze wzglódu na
zmiany fizyczne, jakie zachodzñ w Twoim ciele, co jest najzupeûniej normalnym
zjawiskiem. U Twojego partnera ochota na seks moūe równieū zmaleġ w zwiñzku
z poruszeniem i naturalnym niepokojem, które towarzyszñ roli rodzica, albo teū
z uwagi na (nieuzasadnione) obawy, ūe stosunek moūe zaszkodziġ dziecku albo ūe
bódzie ono wiedziaûo, co zamierza zrobiġ jego tatuő.
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Praca w czasie ciÇľy
Poczñwszy od poûowy zeszûego wieku, coraz wiócej kobiet podejmuje pracó poza
domem. W Stanach Zjednoczonych ponad 75% kobiet w ciñūy pracuje jeszcze
w trzecim trymestrze, a ponad poûowa kontynuuje obowiñzki zawodowe aū do
ostatnich tygodni przed samym porodem. Wiele kobiet uszczóőliwia i pochûania
moūliwoőġ pracy do koŁca ciñūy, co zresztñ dodatkowo zmniejsza poczucie dyskomfortu wynikajñce z odmiennego stanu. Co wiócej, wiele kobiet nie moūe dokonaġ wyboru: pracowaġ czy nie, poniewaū sñ jedynymi ūywicielkami rodziny, a ich
kariera w takiej sytuacji jest kwestiñ priorytetowñ. Mimo ūe najczóőciej praca
w czasie ciñūy nie stanowi zagroūenia dla dziecka, mogñ pojawiġ sió wyjñtki. Bez
wzglódu na to, czym sió zajmujesz, porozmawiaj o warunkach pracy z lekarzem.
Zagadnienie stresu podczas ciñūy — zwiñzanego czy to z obowiñzkami zawodowymi, czy to z sytuacjñ w domu — nie zostaûo poddane szczegóûowym badaniom.
Niektórzy lekarze sñdzñ, ūe wysoki poziom stresu moūe zwiókszaġ ryzyko wystñpienia zatrucia ciñūowego bñdũ przedwczesnego porodu (oba przypadki zostanñ opisane w rozdziale 14.), choġ nie ma na to naukowego potwierdzenia.
Bardzo silny stres moūe przyczyniġ sió do wystñpienia depresji poporodowej
u kobiety. Nie trzeba mówiġ, ūe zbyt duūe natóūenie stresu nie sûuūy nikomu.
Zrób, co sió da, aby obniūyġ poziom napiócia wystópujñcego w Twoim ūyciu, i porozmawiaj z lekarzem, jeőli zmagasz sió z uczuciem niepokoju lub przygnóbienia.

Ryzyko zawodowe
Moūliwe, ūe Twoje obowiñzki zawodowe wymagajñ od Ciebie, ūebyő staûa bñdũ
chodziûa jedynie w minimalnym stopniu, umoūliwiajñ Ci pracó w regularnych godzinach i nigdy Ció nie stresujñ. Jeūeli tak jest, a wczeőniej nie miaûaő problemów
zdrowotnych, moūesz sobie darowaġ lekturó poniūszych fragmentów (ale daj nam
znaġ, na czym polega Twoja praca!). Jeőli jednak znajdujesz sió w takiej sytuacji
jak wiókszoőġ ludzi, czytaj dalej.
Zawody wymagajñce wysiûku fizycznego mogñ powodowaġ kûopoty. Wiókszoőġ
zawodów to poûñczenie pracy siedzñcej z pracñ w ruchu, ale odczuwany poziom
stresu jest róūny w zaleūnoőci od danej osoby. Jeūeli Twoja ciñūa przebiega prawidûowo, prawdopodobnie bódziesz mogûa pracowaġ aū do porodu. Niemniej podczas ciñūy mogñ sió pojawiġ pewne komplikacje, w wyniku których naleūaûoby
uznaġ za wskazane zredukowanie obciñūenia pracñ bñdũ zupeûne jej zaniechanie.
Na przykûad jeūeli zacznie sió u Ciebie przedwczesna akcja porodowa, lekarz prawdopodobnie zaleci Ci powstrzymanie sió od pracy. Wőród innych okolicznoőci
mogñcych uzasadniaġ ograniczenie fizycznej aktywnoőci moūna wymieniġ nadciőnienie tótnicze albo problemy z rozwojem dziecka.
Jeūeli pracujesz na komputerze, pewnie sió zastanawiasz, czy nic Ci nie grozi. Ale
nie musisz sió martwiġ — ūadne badania nie wykazaûy, ūe pole elektromagnetyczne, które emitujñ komputery, moūe powodowaġ kûopoty.
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Niektórzy naukowcy sugerujñ, ūe kobietom, których praca wiñūe sió z obowiñzkami
wymagajñcymi wysiûku fizycznego, takimi jak dũwiganie, prace fizyczne czy nadmierne wytóūenie fizyczne, nieco bardziej grozi przedwczesny poród, wysokie
ciőnienie krwi, zatrucie ciñūowe bñdũ urodzenie sûabiej rozwiniótego dziecka.
Z drugiej strony nie stwierdzono, ūe dûugie godziny pracy zwiókszajñ ryzyko przedwczesnego porodu. Jeszcze inne badania dowiodûy, ūe prace, które wymagajñ dûugiego stania (przez wiócej niū osiem godzin dziennie), wiñūñ sió z wiókszym
prawdopodobieŁstwem wystñpienia bólu pleców i stóp, przedwczesnego porodu
i problemów z krñūeniem, a takūe zwiókszajñ nieco ryzyko przedwczesnego porodu. Dobra wiadomoőġ: noszenie specjalnych rajstop podtrzymujñcych, choġ nie
jest specjalnie przyjemne, pomaga zmniejszyġ dolegliwoőci ūylakowe.
Pamiótaj, ūe Twoje zdrowie i zdrowie Twojego dziecka sñ najwyūszym priorytetem. Nie myől, ūe jesteő ofermñ, poniewaū musisz uwaūaġ na swojñ ciñūó. Niektóre kobiety sñ zdania, ūe jeőli poskarūñ sió na któreő z objawów lub zrobiñ sobie przerwó podczas napiótego dnia, ūeby coő zjeőġ lub pójőġ do toalety, zasûuūñ
na dezaprobató swoich zwierzchników. Nie pozwól sobie na poczucie winy z powodu specjalnych potrzeb, jakie masz w tym okresie, i nie dopuőġ do tego, ūeby
praca doprowadziûa do zlekcewaūenia jakichő nietypowych symptomów. Jeūeli musisz wziñġ urlop, aby poradziġ sobie z powikûaniami, weũ go i nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia. Ludzie, którzy nigdy nie byli w ciñūy, nie sñ w stanie
zrozumieġ, z jakim obciñūeniem fizycznym sió borykasz.

CiÇľa a prawo
Poőwióġ nieco czasu na to, aby zrozumieġ prawa, które przysûugujñ kobietom
w ciñūy. Takie prawa nadaje kobiecie cióūarnej Kodeks pracy (z dnia 26 czerwca
1974 r.). ǀeby z nich korzystaġ, przede wszystkim naleūy przedûoūyġ pracodawcy
zaőwiadczenie lekarskie stwierdzajñce ciñūó. Od tej chwili obowiñzkiem pracodawcy jest udzielaġ cióūarnej pracownicy zwolnieŁ od pracy na zalecone przez
lekarza badania przeprowadzane w zwiñzku z ciñūñ, jeūeli nie moūna ich przeprowadziġ poza godzinami pracy (185 § 2 k.p.).
Pracodawca nie moūe wypowiedzieġ pracy w okresie ciñūy i urlopu macierzyŁskiego, co oznacza, ūe niewaūne jest takūe rozwiñzanie umowy o pracó, które
nastñpiûo przed zajőciem w ciñūó, jeőli tylko ciñūa zostanie stwierdzona w okresie
wypowiedzenia lub w okresie, gdy zainteresowana byûa juū w ciñūy, chociaū o swoim
stanie jeszcze nie wiedziaûa. Przepis art. 177 k.p. chroni przed wypowiedzeniem
i rozwiñzaniem umowy o pracó przez pracodawcó w okresie ciñūy i urlopu macierzyŁskiego, natomiast nie chroni pracownicy przed wygaőnióciem umowy w tym
okresie.
Kobiet w ciñūy oraz karmiñcych piersiñ nie wolno zatrudniaġ przy pracach szczególnie uciñūliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Inne niū w rozporzñdzeniu warunki pracy szkodliwe dla cióūarnej kobiety okreőliġ moūe lekarz w zaőwiadczeniu
lekarskim stwierdzajñcym przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy.
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W Polsce podstawowy, peûnopûatny urlop macierzyŁski trwa 20 tygodni. W przypadku bliũniñt czas ten jest wydûuūony do 31 tygodni, a trojaczków — do 33 tygodni. Kolejne 6 tygodni moūe byġ wykorzystane przez którekolwiek z rodziców
dziecka. Nastópnym etapem jest urlop rodzicielski, który trwa od 32 do 34 tygodni w zaleūnoőci od tego, ile dzieci urodziûa matka — w tym okresie wypûacane jest
juū tylko 60 procent wynagrodzenia. Moūna teū od razu poûñczyġ urlop macierzyŁski z rodzicielskim i przez caûy ten okres otrzymywaġ 80 procent wynagrodzenia.
Ʀwiadczenia udzielone w razie ciñūy, porodu i poûogu objóte sñ ubezpieczeniem
zdrowotnym. Ʀwiadczenia te na terenie Polski sñ powszechne i obowiñzkowe oraz
gwarantowane przez paŁstwo.
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Skorowidz
A
aerobik, 98
akceleracje, 203
akcja porodowa, 197, 319
akupresura, 218
akupunktura, 218
alergie sezonowe, 361
Alexander, 178
alkohol, 63, 66
amniopunkcja, 56
anomalie
chromosomowe, 321
genetyczne, 124
pûodowe, 123, 156, 380
antybiotyki, 37
antykoncepcja, 294
aromaterapia, 219
aspartam, 90
aspiryna, 37
astma, 368
audioanaglezja, 219

B
badanie
CVS, 127
badanie EKG pûodu, 155
dopplerowskie, 156
fizyczne, 119
glukozy, 56
krwi, 120, 144
krwi pûodowej, 155
moczu, 123
na obecnoőġ oûowiu, 122
na obecnoőġ paciorkowców, 56

niestresowe, 56
poziomu cukru, 121
prenatalne, 55, 155
przesiewowe, 118, 128, 144, 146, 316
przesiewowe na poziom glukozy, 147
standardowe, 120
stanu zdrowia pûodu, 204
ultrasonograficzne, 123
USG, 55, 148, 149, 150, 319
wolnego pûodowego DNA, 147
bakteryjne zakaūenie pochwy, 367
banki
prywatne, 190
publiczne, 190
bezsennoőġ, 169
biaûko, 86
biaûkomocz, 339
biegunka, 196
biopsja kosmówki, 56, 127, 317
bliũnióta, 106, 312
dwujajowe, 314
jednojajowe, 314
blokada
nerwów sromowych, 216
ogonowa, 216
bûonica, 41
bolesnoőġ brodawek sutkowych, 296
borelioza, 365
botoks, 68
botulina, 68
ból
gûowy, 111
pleców, 62
po cesarskim cióciu, 268
pooperacyjny, 269
porodowy, 213
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ból
w okolicach krocza, 261
w pachwinach, 141
wiózadeû macicy, 387
wywoûany przez nawaû mleczny, 297
Bradley, 178
bradykardia, 203
bupropion, 39

C
cesarskie ciócie, 180, 233, 235
chemiczne prostowanie wûosów, 69
chlamydia, 367
choroby
genetyczne, 116
ginekologiczne, 114
poûoūnicze, 114
tarczycy, 375
chromosomy, 125
ciasteczka owsiane, 393
ciñūa
0. – 4. tydzieŁ, 48
13. – 16. tydzieŁ, 50
17. – 20. tydzieŁ, 51
21. – 24. tydzieŁ, 51
25. – 28. tydzieŁ, 52
29. – 32. tydzieŁ, 53
33. – 36. tydzieŁ, 53
37. – 40. tydzieŁ, 54
40. – 42. tydzieŁ, 55
5. – 8. tydzieŁ, 49
9. – 12. tydzieŁ, 49
mnoga, 83, 312, 313
pozamaciczna, 132
przeterminowana, 353
ciócia, 326
ciőnienie krwi, 339
cukrzyca, 83, 94, 322, 370
ciñūowa, 371
cytomegalia, 121
czerwone plamki, 247
czóstoskurcz, 203
czkawka w macicy, 164
czynnik Rh, 120, 349
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È
ġwiczenie, 79, 95
Kegla, 279
serca, 98

D
deceleracje, 203
depilacja
laserowa, 70
woskiem, 70
depresja poporodowa, 274
diclegis, 109
dieta, 79, 293, 318
bezglutenowa, 94
poporodowa, 279
dûugoőġ szyjki macicy, 323
doppler, 201
dreszcze, 237

E
efekt Dopplera, 177
EKG pûodu, 155
ekstrakt z liőci stewii, 91
embrion, 104
epilepsja, 374
epizjotomia, 228
etapy porodu, 208
faza aktywna, 210
faza wczesna, 209
potencjalne problemy, 211

F
farby do wûosów, 69
flukonazol, 39
fotel bujany, 201
fotelik dla niemowlñt, 184

G
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ginekolog-poûoūnik, 33
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grupa podwyūszonego ryzyka, 34
grypa, 41, 359
grzybica, 368

H
hemoroidy, 168, 264, 387
hipnoza, 218
HIV, 41, 121, 364
huőtawka nastrojów, 273
Hypnobirthing, 178

I
ibuprofen, 38
indeks masy ciaûa, 80
indukcja wskazana, 205
infekcja, 154, 355
droūdūakowa, 368
pûodowa, 83
inkubator otwarty, 201

J
jacuzzi, 71
jajniki, 124
joga, 99

K
karmienie, 292
karmienie
butelkñ, 283, 300, 301
piersiñ, 171, 283, 287, 290, 299
katar sienny, 361
kofeina, 87
koktajl
lodowy, 401
owocowy, 400
kompresy, 219
kondycja, 277
kontrola
dojrzaûoőci pûuc, 155
nad lekami, 36
kontrolowanie dziecka, 202
koŁczyny, 248

korzenie etniczne, 116
kosmetyki, 68
kremy przeciwzmarszczkowe, 71
kroplówka, 201
krostki, 244, 246
krwawienie, 130, 156, 185
poporodowe, 238, 260
z nosa i dziñseû, 141
krztusiec, 41
krzyk dziecka, 238
ksztaût gûówki, 245
kwas foliowy, 318

L
laktacja, 288
Lamaze, 178
Leboyer, 178
leczenie niepûodnoőci, 115
lek przeciwwirusowy, 37
lekarz rodzinny, 33
leki, 63
bezpieczne, 295
na nadciőnienie, 38
o dziaûaniu ogólnoustrojowym, 214
przeciwbólowe, 37
przeciwdepresyjne, 37, 39
przeciwhistaminowe, 37
przeciwkrzepliwe, 38
przeciwnapadowe, 39
przeciwwirusowe, 37
przeciwwymiotne, 37
liczba pûodów, 124
listerioza, 92, 364
lit, 40

ă
ûagodzenie bólu, 218
ûaũnia parowa, 71
ûosoő w kremowym sosie, 395
ûoūysko, 83, 241
przodujñce, 341
ûóūko, 201
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M
macica, 96
mamy mûode, 312
manicure, 70
masaū, 70, 218
krocza, 181
maseczki, 69
masûo orzechowe, 399
maũ, 244
medycyna matczyno-pûodowa, 33
metabolizm, 96
metody rodzenia, 219
metoklopramid, 110
miesiñczka, 114
miósa wódzone, 91
mióso, 90
mióőniaki, 372
monitor kontrolujñcy stan pûodu, 201
monitoring
wewnótrzny, 203
zewnótrzny, 202
monitorowanie
bliũniñt, 323
pracy serca pûodu, 202
morfologia krwi, 120, 148
musli, 392

N
nabiaû, 86
naciócie krocza, 228
naczyniaki krwionoőne, 247
nadciőnienie tótnicze, 322, 369
nadczynnoőġ tarczycy, 375
napinanie mióőni oddechowych, 163
narkotyki, 63, 67, 83
narkoza, 217
narzñdy pûciowe, 249
nasiona, 85
nawaû mleczny, 272, 297, 389
niedoczynnoőġ tarczycy, 375
nietrzymanie moczu, 173
niewydolnoőġ szyjki macicy, 157
niezdarnoőġ, 138
niezgodnoőġ grup krwi, 349
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nieūyty ūoûñdka, 366
nosideûko dla niemowlñt, 184
nudnoőci, 108, 318

O
objawy ciñūy, 29
obliczenie daty porodu, 32
obraz trójwymiarowy, 411
obrzezanie, 252
obrzók ciaûa, 263
oczy, 248
oddawanie moczu, 111
oddziaû intensywnej opieki, 254
odklejenie sió ûoūyska, 343
odra, 41
odzieū ciñūowa, 137
odzyskiwanie siû, 259
odūywianie, 85
olej rybny, 341
oleje, 86
ondansetron, 110
opadanie pûodu, 196
opryszczka, 363
opuchniócia, 172
ospa wietrzna, 41, 121, 356
owoce, 85

P
padaczka, 374
palenie papierosów, 65, 83
paûeczki listerii, 92
parwowirus, 365
pedicure, 70
perinatolog, 33
pópowina, 239, 249
PH krwi wûoőniczkowej, 204
picie alkoholu, 66
pieczone pomidorki, 397
pielógniarka, 34
piersi, 107, 249
piguûki antykoncepcyjne, 37
piûka poûoūnicza, 218
pita z selerem, 398
plamienie, 153

CiÇľa dla bystrzaków
Poleć książkę

plamki, 246
plamy mongolskie, 247
planowanie wizyt przedporodowych, 58
pûyn owodniowy, 186, 187
pûytki oddech, 172
podróūowanie, 71
pokarm, 84
pokarmy
bezpieczne, 89
szkodliwe, 89
polio, 41
poûoūna, 33
pomiar
ciemieniowo-poőladkowy, 404
dojrzaûoőci pûuc, 175
poronienia nawracajñce, 378
poronienie, 130, 153
poród, 196, 319
bez znieczulenia, 219
bliũniñt, 319
domowy, 220
naturalny, 224
pochwowy, 232
przedwczesny, 320, 334
w wodzie, 221
z doulñ, 220
powikûania, 333
poziom alfa-fetoproteiny, 56
pozycja
kucajñca, 226
litotomiczna, 226
na klóczkach, 227
praca, 75
praca jelit, 265
prawo, 76
problemy
immunologiczne, 372
z pócherzem, 264
zdrowotne, 115, 368
profil biofizyczny pûodu, 56, 176
prostowanie wûosów, 69, 70
przeciócie pópowiny, 239
przeciwciaûa, 120
antyfosfolipidowe, 372
przeciwutleniacze, 341
przedwczesna akcja porodowa, 154, 188, 336
przewody mleczne, 297

przeziernoőġ karku, 128
przezióbienie, 359
przyjmowanie witamin, 279
przyjőcie dziecka na őwiat, 230
przyrost wagi, 81, 319
przyspieszanie akcji porodowej, 208
puchniócie, 110
pulsoksymetria pûodowa, 204
punkcja owodni, 151, 154, 316

R
rdzeniowy zanik mióőni, 116
reanimacja niemowlócia, 179
rekonwalescencja, 266, 270
po cesarskim cióciu, 237, 266
relaks w wannie, 71
Rh-immunizacja, 154
rodzaje
ciñū mnogich, 313
cióġ, 326
rodzenie ûoūyska, 231
ropieŁ piersi, 299
rosóû drobiowy, 360
rozstópy, 172
rozwarcie szyjki macicy, 199, 323
rozwój dziecka, 135
róūyczka, 40, 120, 362
ruchy pûodu, 163, 186
rwa kulszowa, 171
ryby, 91
ryzyko zawodowe, 75

S
sauna, 71
seks, 74
ser z zioûami, 396
sery, 90, 91
siniaki, 246
skurcze, 113, 153
Braxtona-Hicksa, 165
nóg, 61
sûodziki, 90, 91
smoczek, 301
spowolnienie akcji porodowej, 212
ssanie, 291
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SSRI, 39
stan zdrowia dziecka, 175, 239
stetoskop, 201
stóūenie alfa-fetoproteiny, 144
stopieŁ rozwarcia szyjki macicy, 323
strata dziecka, 379, 381
stres, 63
stymulacja
nerwów, 218
wibroakustyczna, 177
suche ziarna, 85
sukraloza, 90
suplementacja diety, 87
sushi, 91
szczepienia, 36, 40, 42, 43
szkoûa rodzenia, 178

Ĝ
őrodki
antykoncepcyjne, 281
udroūniajñce górne drogi oddechowe, 40
uspokajajñce, 37
znieczulajñce, 214
őwinka, 41

T
tarczyca, 375
termin porodu, 123, 180
test
ciñūowy, 31
genetyczny, 316
Manninga, 176
na grupó krwi, 120
niestresowy, 175
przyjócia na saló porodowñ, 204
skurczowy, 176
stymulacyjny skóry gûówki, 204
tetracyklina, 39
tótno bazowe, 203
tóūec, 41
tûuszcze, 86
toczeŁ, 373
toksoplazmoza, 121, 366
tortilla, 394
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trñdzik niemowlócy, 247
trofoblastu, 317
trwaûa ondulacja, 70
tryb ūycia, 114
trymestr
drugi, 135
pierwszy, 103, 386
trzeci, 161

U
uczulenia ciñūowe, 170
ukûad
krñūenia, 95, 255
oddechowy, 96
pokarmowy dziecka, 303
trawienny dziecka, 252
uûoūenie, 199
poőladkowe, 185, 351
umiejscowienie ciñūy, 124
upûawy, 62
uprawianie seksu, 74
uraz pûodu, 153
USG, 148, 151, 319, 403
anatomiczne, 56
ustalanie gûówki, 196, 199
uszczypniócia bociana, 247
uszy, 248
utrata na wadze, 278

W
wady cewy nerwowej, 145
waga, 80, 81, 319, 388
dziecka, 83
urodzeniowa, 96
wahania nastrojów, 61
wapŁ, 88
warzywa, 85
bogate w skrobió, 85
ciemnozielone, 85
pomaraŁczowe, 85
wñtróbka, 90
wegetarianki, 92
wiek mamy, 307
wielkoőġ noworodka, 249
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wirus
brodawczaka ludzkiego, 41
cytomegalii, 361
wirusowe zapalenie wñtroby, 362
wirusy ūoûñdkowe, 366
witamina, 279
A, 38
B6, 109
D, 88, 121
wizyty
kontrolne u lekarza, 113, 318
przedporodowe, 58, 143
przedporodowe w trzecim trymestrze, 174
wûoski dziecka, 247
wûókniakomióőniaki, 124
wody pûodowe, 344
worek owodniowy, 344
WR, 120
wspomaganie porodu pochwowego, 232
wspóûūycie, 280
wybór lekarza, 33
wyciek pûynu owodniowego, 153, 187
wymogi dietetyczne, 92
wypadanie wûosów, 273
wypieranie dziecka, 225
wysuszona skóra, 247
wysypki, 170
wywiad medyczny, 115
wywoûanie porodu na ūyczenie, 205–207
wzmacnianie mióőni, 99
wzrost
pûodu, 186, 346
wûosów, 139
WZW typu B, 120

Z
zabiegi, 155
stomatologiczne, 73
zahamowanie wzrostu pûodu, 322
zajőcie w ciñūó, 324
zakaūenia pochwy, 367
zakaūenie parwowirusem, 365
zakrzepica, 369
zapalenie
jelita grubego, 374
nerek, 356

pócherza, 356
sutka, 298
zaparcia, 94, 112
zapominanie, 138
zastrzyki
wodne, 219
wypeûniajñce, 68
zator pûucny, 369
zatrucie ciñūowe, 188, 322, 339
zaūywanie narkotyków, 67, 83
zdrowie
dziecka, 175, 239
matki, 83
zespóû
cieőni nadgarstka, 166
Downa, 146, 316
ûamliwego chromosomu X, 115
odwróconego kierunku przepûywu krwi,
322
zgaga, 139
zgûadzenie szyjki macicy, 199
zmóczenie, 107, 167
zmiana trybu ūycia, 68
zmiany
emocjonalne, 60
fizyczne, 60
poporodowe, 272
pracy serca, 255
skórne, 142, 246
w budowie ciaûa, 96
w metabolizmie, 96
wagi, 255
znaczenie krwiñ, 196
znieczulenie, 234
ogólne, 217
rdzeniowe, 216
zewnñtrzoponowe, 215, 217
zszycie ran krocza, 231

Ľ
ūelazo, 88, 318
ūóûtaczka, 362
ūylaki, 173
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