ciąża i poród
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Wygoda
przede
wszystkim

Jak rodzić?

Bardzo miękka i przewiewna mikrofaza, bezszwowa konstrukcja, która rośnie wraz z powiększającymi się kształtami przyszłej
mamy. Komplet Seamless
od Anita maternity będzie
ci towarzyszyć przez całą
ciążę, a po porodzie wykorzystasz go jako wygodną
bieliznę do chodzenia po
domu. Rozmiary: S–XXL
Komplet ciążowy Seamless:
top 5197 i figi 1497, 89 zł/top,
59 zł/figi,
Anita maternity,
anita.com

Poród naturalny
kontra
cesarskie cięcie
Nad tym pytaniem zastanawia się wiele przyszłych
mam. Wiadomo, że każde rozwiązanie ma swoje plusy
i minusy, ale co wybrać? Na który wariant się zdecydować? Czy w ogóle rodząca ma prawo wyboru?

T

ak naprawdę planowanie porodu powinno odbywać się już w trakcie
trwania ciąży, warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że to właśnie lekarz może podjąć decyzję o sposobie rozwiązania ciąży – to specjalista
ocenia wskazania lub przeciwwskazania do CC lub porodu siłami natury.
Wszelkie swoje wątpliwości ciężarna powinna wyjaśnić z ginekologiem

lub położną (takie spotkania z położną są finansowane przez NFZ), warto więc skorzystać z tej możliwości. Kontakt najlepiej nawiązać w drugiej połowie ciąży.

Poród fizjologiczny
Dobrze przygotowany, z wykluczeniem wszel-

również sprawdzone parametry krwi, wyklu-

kich nieprawidłowości ze strony dziecka i mat-

czoną anemię, zaburzenia układu krzepnięcia.

ki jest idealnym i najlepszym sposobem przyjścia

Dobrze jest też określić ogólną wydolność jej or-

na świat noworodka. Tak dzieje się od tysięcy lat.

ganizmu i poszczególnych narządów, wpływ

Wcześniej jednak, przed porodem konieczne jest

ewentualnych chorób przewlekłych czy tych,

badanie USG pozwalające ocenić masę dziecka,

które pojawiły się pod koniec ciąży.

jego położenie, ewentualne zaburzenia związane

Dobrze przygotowany i poprowadzony poród

z przebiegiem pępowiny czy inne patologie. Rów-

fizjologiczny jest korzystny dla matki i dla dziec-

nież mama powinna zostać poddana dokładnym

ka. Kobieta szybko wraca do codziennej aktyw-

badaniom obejmującym m.in. pomiar miednicy

ności, bo właściwie jest jej już lżej, może spać na

czy określenie jej kształtu. Kobieta powinna mieć

brzuchu, łatwiej się poruszać.

do skóry wrażliwej
Serum na dzień likwidujące przebarwienia skóry z filtrami SPF50+ 30 ml. Unikalne połączenie
stabilnych filtrów UVA/UVB oraz synergistycznie
działających składników aktywnych
neoTONE Radiance hamuje nadprodukcję
melaniny. Isispharma neoTONE Radiance.
Ok 120 zł, EKOPHARM, ekopharm.pl

Cięcie cesarskie
Zabieg cesarskiego cięcia wykonuje się w sytuacji, gdy pojawia się możli-

a przebiegu której nie da się w 100% przewidzieć. Tak samo jak po każdej

wość zagrożenia zdrowia i życia dziecka lub matki. Oczywiście w ostatnich

operacji dłużej dochodzi się do pełnej sprawności, niż gdyby poród odbył

latach obserwuje się wzrost ilości wykonywanych cięć cesarskich. Omija

się fizjologicznie. Co prawda techniki operacyjne, znieczulenie, materia-

się wtedy uciążliwości porodu fizjologicznego i ewentualnych możliwości

ły – wszystko na przestrzeni lat jest coraz wyższej jakości i powikłania zda-

jego powikłań. Po prostu ciężarna umawia się co do terminu z lekarzem

rzają się coraz rzadziej, jednak ryzyko związane z operacją istnieje zawsze.

odpowiadającym za całą procedurę w szpitalu. Pojawia się w umówionym

Podjęcie decyzji o zakończeniu ciąży drogą cięcia cesarskiego powinno

dniu. Po przygotowaniu zostaje wykonane cięcie cesarskie: sprawnie, wy-

być możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach.

godnie, można by powiedzieć – spektakularnie. Zdjęcie z rodziną wysłane

Dziecko, rodząc się drogą cięcia cesarskiego, przychodzi na świat bez

do znajomych i… już „po wszystkim”. Wszyscy zadowoleni. Jednak nie do

możliwości przejścia przez drogi rodne matki. Pozbawia go to automa-

końca – teraz trzeba czekać, aż rana pooperacyjna prawidłowo się zagoi.

tycznie ochronnej i dobroczynnej flory bakterii kwasu mlekowego. Jej

Przez pierwsze dni po porodzie mamie trudniej jest się podnieść i swo-

brak w jelitach noworodka może powodować zaburzenia pracy przewo-

bodnie karmić dziecko. Częściej mogą wystąpić trudności z rozpoczęciem

du pokarmowego, kolki, wzdęcia czy w przyszłości może być przyczy-

karmienia, pojawianiem się odpowiedniej ilości pokarmu.

ną alergii.

Cięcie cesarskie jest operacją, do której trzeba się dobrze przygotować,
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www.dobra-mama.pl
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