
P O R A D N I K  

P O L O G O W Y  



.

Witaj! mam na imię Roksana
jestem fizjoterapeutka, trenerka

pilates, studentka osteopatii.
Codziennie pomagam wielu

kobietom w czasie ciąży oraz po
porodzie. W poniższym e-booku

pokażę Ci jak zacząć! 



1. Prawidłowa postawa – to niezwykle ważne w okresie połogu i pierwszych miesiącach po porodzie – 
Twoje ciało musi przystosować się do nowych wielokrotnie wykonywanych czynności jak podnoszenie 

maluszka, przewijanie, noszenie, bujanie. Jeśli nie wykonujesz tych czynności prawidłowo, wtedy 
Twoje ciało stanie się niezwykle przeciążone czego konsekwencją będzie zapewne ból pleców, 

szczególnie odcinka lędźwiowego i piersiowego. 
Prawidłowa postawa kręgosłupa* 

• Przechyl miednice w przód i tył, zatrzymaj ruch miednicy pośrodku. Utrzymaj pozycję do końca 
ćwiczeń, oraz w ciągu dnia. Pozycja pozwoli między innymi przywrócić prawidłową długość Twoich 

mięśni, rozciągniętych w ciąży 
• Cofnij delikatnie głowę do tyłu tak, aby płatek ucha był na jednej linii ze środkiem barku 

• Unieś mostek 
• Kolana lekko zgięte (bez przeprostów) 

• Całe stopy równomiernie obciążone 
 
 

*Staraj się utrzymać tą pozycję w czasie codziennej pielęgnacji noworodka – jeśli nie jesteś pewna czy 
wykonujesz to poprawnie stań przed lustrem! W ciąży Twoja sylwetka całkowicie się zmieniła – 

również poczucie ruchu może być zaburzone – Zapytaj męża, mamę… czy Twoja postawa jest 
prawidłowa. Nie garb się! 

 



2. ZACZNIJ ĆWICZYĆ! AKTYWUJ MIĘŚNIE BRZUCHA – KIEDY MOŻNA ROZPOCZĄĆ AKTYWNOŚĆ? JUŻ 
PIERWSZE DOBY SĄ DOBRYM MOMENTEM NA KILKA PROSTYCH ĆWICZEŃ DOSTOSOWANYCH DO 

TWOJEGO STANU. PAMIĘTAJ! PRACA TWOICH MIĘŚNI BRZUCHA JEST BARDZO WAŻNA – JEDNAK NIE 
MOŻESZ PRZESADZIĆ. TWOJE MIEŚNIE NIE PRACOWAŁY PRZEZ 9 MIESIĘCY, NIE WSZYSTKIE 

ĆWICZENIA BĘDĄ DLA CIEBIE BEZPIECZNE. 
 

ZANIM ZACZNIESZ ĆWICZYĆ, ZRÓB TEST I SPRAWDŹ CZY NIE MASZ ROZEJŚCIA MIĘŚNIA PROSTEGO! 
TEST: POŁÓŻ SIĘ NA PLECACH, KOLANA ZGIĘTE, PODNIEŚ GŁOWĘ I  W LINII MIEDZY SPOJENIEM 
ŁONOWYM A MOSTKIEM DELIKATNIE SPRAWDŹ CZY WYSTĘPUJE PRZERWA MIEDZY MIĘŚNIAMI – 

JEŚLI COŚ SIĘ NIEPOKOJI KONIECZNIE SKONSULTUJ SIĘ Z FIZJOTERAPEUTĄ. 

Rozpocznij swoją aktywność od poniższego ćwiczenia: pozycja wyjściowa taka 
sama jak wcześniej, chwyć rękami boki brzucha, delikatnie aktywuj mięśnie 

brzucha i oderwij głowę od podłogi. Wykonaj ćwiczenia 2-3 razy dziennie po 
10-15 powtórzeń. Pamiętaj nie przyciągaj brody do mostka.

Aktywuj mięśnie brzucha 

Zacznij ćwiczyć! 



 
 
 
 
 

  Mieśnie dna miednicy (mdm) – bez względu czy urodziłaś naturalnie czy przez cięcie cesarskie,
Twoje mięśnie były mocno obciążone przez cały czas trwania ciąży. Okres połogu to idealny okres,

aby odciążyć mdm i zapobiec nadmiernemu rozciągnięciu powłok brzusznych.  
 

Pozycje odciążające – w tym ułożeniu mdm, mogą przez chwilę odpocząć, spróbuj znaleźć w 
ciągu dnia chwilę, aby poćwiczyć mdm. W tych pozycjach wykonaj proste ćwiczenia mdm: 

• rozluźnij całe ciało. Wyobraź sobie gdzie dokładnie znajdują się Twoje mdm, następnie wraz z
wydechem aktywuj mdm, następnie z wdechem rozluźnij. Jeśli ciężko jest Ci poczuć ten ruch

 wyobraź sobie jakbyć chciała „wciągnąć tampon” lub wstrzymać mocz. 
 

• Wyobraź sobie, ze chcesz „wstrzymać gazy”,(zbliż guzy kulszowe do siebie) wraz z wydechem,
następnie rozluźniając mięśnie dna miednicy - wdech. 

 
To w jaki sposób wykonujemy codzienne czynności również ma wpływ na mięśnie dna miednicy.

Pamiętaj więc o kilku drobnych wskazówkach: 
– nie korzystaj z toalety „na zapas”, 

– unikaj parcia podczas wypróżniania pęcherza, 
– unikaj długiego wstrzymywania moczu i jego zalegania 

   w pęcherzu, 
– nie wstrzymuj moczu podczas sikania, 

– napnij dno miednicy po opróżnieniu pęcherza, 
– jeśli masz problem z nietrzymaniem moczu  

   nie ograniczaj przyjmowanych płynów. 
–dbaj o prawidłową postawę i aktywność, prawidłowa  

   pozycja w czasie kaszlu i kichania 
–podczas wypróżniania przechyl miednicę do tyłu, ustaw taboret pod stopy 

Mięśnie dna miednicy 



 
Dlaczego warto po porodzie skorzystać z porady specjalisty? 

Wykwalifikowany terapeuta oceni stan Twojego brzuszka, blizn
jeśli były wykonywane cięcia, sprawdzi pracę spojenia łonowego i
kości guzicznej, podejmie terapię Twoich bolesnych pleców, oraz
ułoży zestaw ćwiczeń odpowiedni dla Ciebie. Każda kobieta jest
inna – w różnym tempie wraca do sił, dlatego tak ważne jest to,

aby podejście do każdej z Was było indywidualne. 

Wizyta u fizjoterapeuty 





 
Wiem wiem wiem….to brzmi niemożliwie! Masa nowych

obowiązków sprawia, że ciągle brakuje Ci czasu i nie możesz z
niczym zdąrzyć. Jednak mimo to pamiętaj o tym, że te pierwsze

tygodnie po porodzie są kluczowe dla Twojego przyszłego
zdrowia! Pozwól się wyręczyć przez innych, podnoszenie

ciężkich rzeczy ogranicz do minimum! W wolnej chwili zamiast
sprzątać i gotować obiad zdrzemnij się ! Wykorzystaj każdą

chwilę na regenerację i odpoczynek, jeśli tylko możesz w tym
czasie poprosić o pomoc kogoś bliskiego. 

Odpocznij 




