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Akcja „Rodzić po ludzku" pomogła nam, kobietom, 
opowiedzieć o przeżyciach i uczuciach towarzyszących 
narodzinom naszych dzieci: o bólu i cierpieniu, uniesieniu i 
radości. Powiedziałyśmy też, czego tak naprawdę 
potrzebujemy w takiej chwili: przyjaznej obecności drugiego 
człowieka, poczucia bezpieczeństwa, i szacunku, 
poszanowania naszych praw. Dzięki temu, że 
przemówiłyśmy, w szpitalach położniczych zaszły zmiany.
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Podziękowania

W pierwszej kolejności dziękuję wszystkim matkom i ich rodzinom, 
których doświadczenia przyczyniły się do wypełnienia kart tej książki.

Dziękuję również tym, którzy pomogli nadać jej odpowiedni kształt, a 
szczególnie Anthei Sieveking za wykonanie zdjęć, Lindzie Ziedrich za 
przygotowanie wydania amerykańskiego, Penny Simkin za jej racjonalne 
podejście do wydania tej książki, a także pracownikom Harvard Common Press. 
Po za tym dziękuję Sheili Kitzinger za skontaktowanie mnie z wydawnictwem 
Harvard Common Press i Jennifer Starisky, starszej położnej w Garden Hospital 
za zestawienie specjalnie dla potrzeb tej książki danych statystycznych ze 
szpitala za rok 1990.

Jestem bardzo wdzięczna moim przyjaciółkom Lolly Stirk i Yvonne Moore 
za pomoc w przygotowaniu Kursu Szkoleniowego dla Nauczycieli Aktywnego 
Rodzenia; Yehudi Gordonowi i Michelowi Odentowi oraz wszystkim położnym za 
ich pionierską pracę; dziękuję też nauczycielom jogi Minie Semyon, Merry 
Stuart oraz Lolly i Johnowi Stirkom za ich zaangażowanie.

Ogromne podziękowania kieruję również do Carole Eliott za jej cenne 
rady i jej męża Normana Stannardowa za jego wspierającą pogodę ducha. 
Najbardziej jednak dziękuję moim czworgu dzieciom za to, że umożliwiły mi 
odkrycie, jak ogromną radość sprawia dawanie życia i bycie matką, oraz 
mojemu mężowi Keithowi Brainowi za jego życzliwe wsparcie i dodawanie mi 
otuchy.

Przedmowa

Oto ważny głos w sprawie narodzin dziecka. Janet Balaskas zwraca się do 
tych kobiet, którym zależy na rozwoju własnej świadomości i które pragną 
urodzić aktywnie. Na swoich kursach przygotowania do porodu Janet Balaskas 
zachęca raczej do aktywności a nie bierności, do ruchu, a nie bezczynności. 
Opowiada się za prawem kobiety do wyboru takiej pozycji przy porodzie, jaka 
jest dla niej najlepsza.

Nauka płynąca z tej książki jest przełomowa. Choć w rzeczywistości 
bardzo stara. Z przekazów utrwalonych w historii ludzkości wynika, że kobiety 
zawsze wybierały pozycje pionowe do urodzenia dziecka, a tylko my na 
Zachodzie mieliśmy niezwykły pomysł, aby rodzącą kobietę położyć na plecach 
z nogami w powietrzu.

Ale umożliwienie kobiecie przyjęcia postawy pionowej przy porodzie jest 
czymś więcej niż tylko pomocą w znalezieniu wygodnej pozycji. Jest to 
przeobrażenie jej z biernej pacjentki w osobę aktywnie kreującą swój poród. 
Jest to wyzwanie dla całej zachodniej społeczności w dziedzinie położniczego 
traktowania narodzin. Zakłada ono, ze poród jest zabiegiem medycznym, który 
należy prowadzić w warunkach intensywnego nadzoru. Ciąża jest traktowana 
jako stan patologiczny, wyleczony porodem. Współcześni, świetnie wyposażeni 
położnicy prowadzą porody z użyciem USG, monitorowania płodu i wlewów 
oksytocyny. Wielu z nich nigdy nie miało okazji zobaczyć zwykłego porodu 
naturalnego. Traktowanie porodu jako aktu kończącego ciąże, w którym 
kobieta jest jedynie ciałem  leżącym na łóżku porodowym stanowi degradację 
rodzącej matki.
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Obecnie zaczynamy odkrywać pojawiające się czasem, długotrwałe, 
destrukcyjne zjawiska w więzi matki z dzieckiem i w rodzinie. Wynikają one z 
faktu, że kobietę, gdy była w ciąży, traktowano jak kontener do przenoszenia 
zawartości, który w jakimś momencie trzeba opróżnić. Koncentrowano uwagę 
na niej jak na worku mięśni i na kanale rodnym, a nie zwracano się do niej i 
nie otaczano opieką osoby, do której należą jej macica i pochwa.

Dziś modnym określeniem jest więź matki z dzieckiem. W większości 
szpitali szanuje się powstawanie tej więzi i znajdzie się wielu lekarzy i 
położnych, którzy potwierdzą, jakie to ważne. Ale to wszystko, co dzieje się po 
narodzinach jest wynikiem tego, co działo się wcześniej. Więź albo się pojawia 
łatwo i spontanicznie, albo nie może powstać z powodu atmosfery w czasie 
porodu i rodzaju opieki, jaką kobietę otoczono, traktując ją nie jako osobę, lecz 
numer w historii choroby, starą pierwiastkę, matczyną miednicę, kurczącą się 
macicę czy też rozwierającą się szyjkę.

Sposób, w jaki rodzimy, jest ważny dla nas wszystkich, bo wpływa na to, 
w jakim chcemy żyć społeczeństwie, i na znaczenie, jakie nadajemy nowo 
narodzonej osobie i rodzinie.

Zdając się na innych w wyborze różnych możliwości, co zasadniczo 
wydaje się nam słuszne, w rzeczywistości pozbawiamy się odpowiedzialności za 
to, w jakim społeczeństwie będziemy żyć my i nasze dzieci.

Sheila Kitzinger

Kilka słów od autorki

Moja pierwsza córka Nina urodziła się w 1970 r. Uczestniczyłam wtedy w 
kursach przygotowujących do porodu i miałam nadzieję, że odbędzie się on w 
sposób naturalny. Starałam się być aktywna, aż do chwili rozpoczęcia się 
silnych bólów porodowych. Na ostatnie 3 godziny położyłam się do łóżka i 
przyjęłam pozycję półleżącą. Na szczęście nie wystąpiły żadne powikłania i po 
ogromnym wysiłku oraz niepotrzebnym nacięciu krocza, zdołałam urodzić ją 
siłami natury.

Aktywny sposób rodzenia odkryłam, gdy rodziłam moją drugą córkę - 
Kim. W czasie trwania tej ciąży uczestniczyłam z przyjemnością w ćwiczeniach 
jogi i stwierdziłam, że niektóre proponowane przez nią pozycje są bardzo 
użyteczne w miarę postępowania mojej ciąży. Po zapoznaniu się z historią 
porodów stwierdziłam, że niektóre pozycje, zwłaszcza kuczne, są zbliżone do 
pozycji przyjmowanych w czasie porodów od wielu wieków. Rozważania 
anatomiczne nad budową miednicy kobiecej uświadomiły mi, że niektóre 
pozycje jogi działają na nią relaksująco i powodują „otwarcie" kanału miednicy 
i są bardzo przydatne wtedy, gdy próbuje się przez niego coś wydalić.

Wskutek tego wszystkiego, gdy nadszedł czas porodu, postępowałam 
zgodnie z zaleceniami, jakie przekazano mi w czasie zajęć przedporodowych. 
Starałam się zrelaksować w półsiedzącej pozycji, skupiając się na oddychaniu. 
Postęp porodu był bardzo wolny i wydawało się, że chociaż stosowane przeze 
mnie techniki oddychania uspokajają i pomagają się skoncentrować, opóźniają 
jednak poród. Wtedy to zdecydowałam się, aby spróbować wykonać niektóre z 
pozycji, których uczyłam się w czasie ciąży. Postęp był natychmiastowy, a ja po 
raz pierwszy w życiu zrozumiałam, że aby pomóc swemu ciału otworzyć się dla 
narodzin, kobieta musi mieć możliwość ruchu i być w harmonii z siłą ciężkości. 
Dotarło do mnie również, że kucanie i jego modyfikacje są jedyną właściwą 
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pozycją do przyjęcia w czasie porodu dla każdej kobiety, a jednocześnie 
jednym z najważniejszych ćwiczeń, które należy wykonywać w czasie ciąży. Tak 
więc postanowiłam je ćwiczyć przed moim następnym porodem. W czasie, gdy 
przychodził na świat mój syn Iasonas, starałam się być cały czas w ruchu - 
chodziłam, kucałam, klękałam i wreszcie urodziłam go na czworaka. Było to 
wspaniałe doświadczenie. Przeżyłam coś zupełnie nowego i podświadomie 
wiedziałam, co mam robić. Wstałam już godzinę po porodzie i nie odczuwałam 
żadnych bólów i dolegliwości, które po poprzednich porodach towarzyszyły mi 
przez tydzień. Należy tu wspomnieć, że mój syn ważył wtedy 4,5 kg. Byłam 
zadziwiona, jak dobrze i zdrowo czułam się po porodzie, nie odczuwając w 
ciągu następnych miesięcy żadnego zmęczenia czy przygnębienia.

Czwarte z dzieci urodziło się 1988 r., również w domu. Theo ważył 5 kg. 
Znaczna część porodu odbyła się w naszej łazience w przenośnym basenie 
porodowym, zaprojektowanym przez mojego męża. Poród był bardzo męczący 
i jak tylko rozwarcie osiągnęło 5 cm, weszłam do basenu. Kojące działanie 
wody ułatwiło mi odprężenie się. Pamiętam, że wydawałam z siebie mnóstwo 
dźwięków, osiągnęłam pełne rozwarcie bardzo szybko. Michel Odent, który był 
w pobliżu, uważał, że powinnam opuścić basen na czas samych narodzin. 
Biorąc pod uwagę wielkość Theo, uznaliśmy razem, że aby go urodzić, 
konieczna będzie pomoc siły ciężkości, tak więc przykucnęłam i podparłam się. 
Urodził się w ciągu dwóch następnych skurczów i, biorąc pod uwagę jego 
wielkość, w jakiś cudowny sposób nie doszło do pęknięcia krocza. Jeszcze 
przed zajściem w ciążę lekarze zaliczali mnie do tzw. grupy wysokiego ryzyka. 
Miałam 42 lata i ujemny Rh, a 3 lata wcześniej przeszłam operację macicy. Z 
tych właśnie przyczyn zdecydowałam się pozostać na czas polu w domu, gdzie 
warunki dla jego normalnego i aktywnego przebiegu były optymalna.

Moje doświadczenia związane z rodzeniem nie są niczym 
nadzwyczajnym. Od 1978 r. prowadzę zajęcia jogi dla  kobiet ciężarnych i 
ponad 80% moich uczennic rodzi swoje dzieci w sposób aktywny i naturalny. 
Rozpiętość wieku tych kobiet jest bardzo duża, 19-49 lat, a większość z nich 
nigdy nie miała wcześniejszego kontaktu z jogą. Ogromną przyjemność 
sprawia obserwowanie, jak łatwo ich ciała zaczynają się zmieniać pod wpływem 
ćwiczeń. W miarę jak stają się coraz bardziej rozluźnione i giętkie poprawia się 
ich samopoczucie i zdrowie. Pod koniec ciąży większość z nich odnajduje w 
sobie instynkt do rodzenia i jest w stanie z ufnością myśleć o porodzie. 
Przeżycia tych kobiet utwierdziły mnie w moim przekonaniu, że tylko poród 
aktywny spełnia wszelkie oczekiwania. Ten pogląd zdobył sobie uznanie 
również położnych i lekarzy. Wiele spośród kobiet tak bardzo docenia korzyści 
płynące z ćwiczeń jogi, że już w 2-3 tygodnie po porodzie zaczynają 
przychodzić na zajęcia dla matek i dzieci. Dotyczy to nie tylko matek, których 
porody odbyły się bez powikłań, lecz także i tych, u których konieczne było 
zastosowanie kleszczy czy też wykonanie cięcia cesarskiego.

W miarę nabywania doświadczenia utwierdziłam się w przekonaniu, że 
bycie aktywną w czasie porodu i przyjęcie fizjologicznej, wyprostowanej lub 
kucznej, pozycji jest najbezpieczniejszym, najłatwiejszym i najwygodniejszym 
sposobem rodzenia dla każdej kobiety. Proponowane przeze mnie 
postępowanie nie ma wpływu na jego fizjologię i nie powoduje zmian w 
równowadze hormonalnej. Rzadko występują depresje poporodowe, a jeszcze 
rzadziej trudności z karmieniem piersią i właściwą opieką nad dzieckiem.
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Większość dobrze prowadzonych porodów przebiega bez powikłań, nie 
jest potrzebne żadne specjalne wyposażenie, a sam poród może się odbyć 
zarówno w najprostszym otoczeniu, jak i najbardziej wyrafinowanym pokoju 
porodowym. Aktywne rodzenie jest aktem naturalnym i instynktownym. Jest 
odwzorowaniem sposobu zachowania się kobiety, która w czasie porodu polega 
na sobie. Moim głównym celem realizowanym w ca zajęć przygotowujących 
kobiety do aktywnego sposobu rodzenia jest uświadomienie im ich naturalnego 
instynktu.

Poród jest czysto fizjologiczną funkcją organizmu, która występuje 
samoistnie i bezwolnie jako zakończenie ciąży. Jest częścią ciągu ewolucyjnego 
rozpoczynającego się miłością i poczęciem, a kończącego się wraz z coraz 
większą niezależnością dziecka od matki. Cały cykl zdarzeń zmierzających do 
posiadania dziecka, a więc ciąża, poród i macierzyństwo, jest częścią życia 
seksualnego i duchowego kobiety i jest nieodłącznie związany z niezakłóconym 
przebiegiem kolejnych procesów fizjologicznych. Najlepszym sposobem, w jaki 
kobieta może się przygotować do macierzyństwa, jest praca nad swym 
własnym ciałem. Ćwiczenia jogi, które polecam, nie są dla ciała niczym 
nienaturalnym. Wręcz przeciwnie, wynikają z instynktownych i prostych 
ruchów, które każdy może z łatwością wykonać. W swojej działalności zamiast 
sztywnych zestawów ćwiczeń staram się stosować odwzorowywanie 
naturalnych ruchów. Tak na prawdę wiele spośród ćwiczeń przedstawionych w 
tej książce wynika z obserwacji zachowań moich dzieci, kiedy były jeszcze 
bardzo małe. Obserwując je, zdałam sobie sprawę, jak my -dorośli - stajemy 
się sztywni i tracimy możliwości ruchu, którymi obdarzyła nas natura. Małe 
dziecko z łatwością może kucać przez dłuższy czas, jego stopy płasko 
spoczywają na podłożu, plecy są wyprostowane. Z tej pozycji podnosi się, 
kiedy zaczyna chodzić.

Wszyscy wiemy, że im bardziej stajemy się cywilizowani, tym bardziej 
oddalamy się od naturalnych zdolności. Obecnie możliwe jest zapewnienie 
odpowiedniego zabezpieczenia medycznego rodzącej kobiecie, na wypadek 
wystąpienia powikłań. Dzięki postępowi medycyny, śmiertelność noworodków 
znacznie się zmniejszyła. Mimo to wydaje mi się, że rozpowszechnione 
rutynowe postępowanie położnicze, wsparte technologią, powoduje 
niepotrzebne zakłócenia w fizjologicznym procesie narodzin i może być 
przyczyną wystąpienia niektórych powikłań, którym pragnie się zapobiegać. W 
niektórych szpitalach poród traktuje się jak pracę przy taśmociągu, polegającą 
na ekstrakcji przezbrzusznej lub przezpochwowej. Wskutek tego większość 
kobiet zatraca właściwe sobie instynkty i intuicję. Wiele spośród nich nie miało 
nigdy okazji oglądać wcześniej porodu czy trzymać na rękach dziecka. W miarę 
upowszechniania się instrumentalnego podejścia do rodzenia, wrodzone 
zdolności kobiet będą coraz rzadziej przekazywane z matki na córkę, z 
pokolenia na pokolenie. Jedynie przez ponowne nauczenie naszych ciał 
nawyków, ruchów i postaw, które są fizjologiczne dla kobiety noszącej w sobie 
dziecko, możemy odzyskać swoje dziedzictwo. Właśnie w czasie ciąży, kiedy 
całe ciało skłania się ku witalności i zdrowiu, kobieta ma szczególną okazję do 
pracy nad sobą.

Celem tej książki jest przedstawienie naturalnego porodu i typowych 
odchyleń od normy, mogących w jego czasie wystąpić, z którymi zazwyczaj 
można sobie poradzić bez interwencji lekarza. Kobiety, które przygotują się do 
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porodu aktywnego, a mimo to dojdą do wniosku, że obawiają się 
nieoczekiwanych powikłań lub potrzebują leków przeciwbólowych, z pewnością 
będą potrafiły pogodzić aktywny sposób rodzenia z czynnościami położniczymi.

Mam nadzieję, że ta książka przypomni właściwe znaczenie narodzin, 
które, w jakiś sposób uległo zatarciu wobec rozwoju nowoczesnego 
położnictwa. Wierzę również, że pomoże kobietom odkryć na nowo ich 
wrodzone uczucia i zdolności do wydawania swoich dzieci na świat.

Ruch Aktywnego Rodzenia

W północnym Londynie, w lokalnym szpitalu pod koniec lat 70. grupa 
kobiet przekonała się o korzyściach płynących z aktywnego sposobu rodzenia, 
dzięki możliwości rodzenia w pozycji wyprostowanej. Zostały zachęcone do 
takiego rozwiązania przez Ye-hudi Gordona i jego zespół. Inni lekarze z uporem 
się temu sprzeciwiali. Konflikt na oddziale położniczym narastał i zakończył się 
zakazem prowadzenia porodów aktywnych. Niektóre z matek, których 
rozwiązanie było bliskie, dzwoniły do mnie wyrażając swoje niezadowolenie i 
zaszokowanie. Czułam się odpowiedzialna za to, że to ja zaszczepiłam w nich 
ideę aktywnego rodzenia. Wydawało się zupełnie niemożliwe, aby mogły one w 
czasie porodu walczyć o swoje prawo do instynktownego rodzenia.

Wskutek tego w kwietniu 1982 r., powstał Ruch Aktywnego Rodzenia i 
został napisany Manifest Aktywnego Rodzenia.

Z tego powodu, w niedzielę 11 kwietnia, odbyła się demonstracja, którą 
nazwaliśmy Wiecem Obrony Praw do Rodzenia. Początkowo zamierzaliśmy 
okupować tylko szpital, ale w ciągu 3 tygodni tak wiele osób starało się nas 
wesprzeć, że wiec zakończył się 6-tysięcznym tłumem na Hampstead Heath. 
Był on protestem przeciw szpitalom, które pozbawiły kobiety wolności 
decydowania o sposobie rodzenia, na stojąco, kucając lub klęcząc, mimo że 
coraz liczniejsze dowody wskazywały na płynące z tego korzyści.

W tym samym roku w brytyjskiej telewizji w programie poświęconym 
aktywnemu rodzeniu wystąpił zaproszony z Francji Michel Odent, który 
pomagał kobietom rodzić w sposób instynktowny. Oprócz niego wystąpiła też 
Sheila Kitzinger, znana specjalistka od spraw porodu. Zdarzenie warte jest 
zapamiętania, ponieważ spowodowało zmianę nastawienia szpitali, które od tej 
pory zaczęły powoli doceniać potrzebę naturalnego rodzenia u kobiet. Na 
szczęście Ruch Aktywnego Rodzenia nie był zmuszony do powtórnego 
organizowania demonstracji, a szpitale w Londynie, a następnie również poza 
nim, same zaczęły dokonywać zmian, zgodnych z oczekiwaniami kobiet.

Obecnie działalność Ruchu polega na organizowaniu konferencji, 
wykładów, zajęć praktycznych i nauczaniu dla rodziców oraz osób zajmujących 
się porodami zawodowo. Prowadzimy również szkolenia dla nauczycieli 
aktywnego rodzenia i darmowe porady, które można uzyskać w naszej 
siedzibie w Londynie. W ciągu ostatnich 10 lat, równocześnie w wielu krajach 
nastąpiły obiecujące zmiany w podejściu do macierzyństwa i nauczania 
przedporodowego. Ruch Aktywnego Rodzenia ma obecnie zasięg 
międzynarodowy, w wielu krajach ma swoje organizacje, spośród których wiele 
było inicjatorami pożądanych zmian. Chociaż Ruch Aktywnego Rodzenia nie ma 
jeszcze swojej placówki w Stanach Zjednoczonych, istniejące tam organizacje 
broniące alternatywnych sposobów rodzenia od dawna domagają się swobody 
poruszania się w czasie porodu i zgody na rodzenie w pozycji wyprostowanej. 
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Począwszy od wczesnych lat 80., starając się sprostać naciskom społecznym, 
większość amerykańskich szpitali wyposażyła się w specjalne fotele porodowe 
lub bardziej popularne i zróżnicowane „łóżka porodowe". Można je ustawiać w 
różny sposób, aby pomóc kobiecie przyjmować wiele różnych pozycji. Obecnie 
są one typowym wyposażeniem oddziałów położniczych. Mimo to ich 
wykorzystanie do porodów w pozycji pionowej jest różne w różnych ośrodkach. 
Wynika to ze zwyczajów w nich panujących. Na pewno w szpitalu, do którego 
kobiety przychodzą wiedząc, że w nim porody odbywają się ze znieczuleniem 
nadoponowym, zainteresowanie aktywnym sposobem rodzenia będzie 
niewielkie. Z kolei w innym pielęgniarki, położne i lekarze będą do niego 
zachęcać, przekonani o jego zaletach. Założenia aktywnego rodzenia są 
stopniowo wprowadzane do praktyki, wraz ze wzrostem wiedzy o fizjologii 
porodu i wpływie na jego przebieg z pozoru niewinnych działań. Zmiana 
nastawienia do sposobu rodzenia jest bardzo powolna i tylko zdecydowany 
sprzeciw kobiet wobec rutynowych praktyk i wiary w możliwości własnego ciała 
może spowodować przyspieszenie tego procesu.

Ruch Aktywnego Rodzenia jest w całości kierowany przez kobiety, które - 
tak jak ja - przez własne doświadczenia na nowo odkryły czym jest rodzenie 
dzieci. Są to kobiety, które odrzuciły typowy sposób rodzenia na rzecz rodzenia 
instynktownego. Nabyte w ten sposób doświadczenia i wiedzę przekazują 
innym kobietom, które chciałyby zostać autorkami swoich porodów. W 
rozdziałach 6, 7 i 8 zawarte są fragmenty zwierzeń kobiet dotyczące ich 
porodów.

Im właśnie dedykuję tę książkę.
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Wprowadzenie

Idea „porodu aktywnego" jest milowym krokiem w historii ludzkich 
narodzin. Połączenie ze sobą tych dwóch prostych słów jest doskonałe: 
określenie poród aktywny ma szerokie znaczenie i zawiera w sobie wiele 
uzupełniających się zagadnień.

Pierwsze z nich dotyczy postawy ciała. Oglądając zdjęcia wykonane w 
czasie porodów, które odbywają się tym sposobem widać, że pod koniec całego 
aktu, kiedy dziecko „wychodzi" na świat wiele matek dąży do znalezienia się w 
pozycji pionowej, wsparcia się na kimś lub o kogoś, czasami pochylenia w 
przód, czasami kucania lub klęczenia.

Drugie zagadnienie dotyczy głębszych problemów fizjologicznych, 
związanych z rodzeniem dziecka. Akcja porodowa ma swój początek w mózgu. 
Jeżeli kobieta rodzi samodzielnie, to uczynnią się stara, prymitywna część 
mózgu. Jest to część wspólna wszystkim ssakom wydzielająca niezbędne 
hormony. Kobieta rodzi aktywnie, kiedy może wydzielać swoje własne hormony 
lub mówiąc inaczej nie potrzebuje hormonów syntetycznych ani innych 
interwencji medycznych. Aktywność prymitywnej części mózgu oznacza 
zmniejszenie zahamowań docierających z „nowej" części mózgu (neocortex). 
Jednak to działanie mogą łatwo zakłócić wpływy czynników zewnętrznych: 
hałas, jasne oświetlenie, obecność obcych osób. Uniknięcie tych niedogodności 
w warunkach oddziału położniczego jest praktycznie niemożliwe. Idealne 
warunki do aktywnego porodu wymagają stworzenia matce intymności przez 
panujący w pomieszczeniu półmrok i ciszę, a jednocześnie zapewnienie 
obecności doświadczonej osoby w czasie porodu.

Trzecie zagadnienie dotyczy ogólnego podejścia społeczeństwa do 
porodu. W powszechnym rozumieniu jest to proces, który powinien się 
znajdować pod nadzorem biorących za niego odpowiedzialność instytucji 
medycznych. Kobiety ciężarne i rodzące nazywa się „pacjentkami". Pielęgniarki 
pracujące na oddziałach położniczych i tam kształcone nie są po prostu 
matkami, pomagającymi innym matkom. Gdy z nowo narodzonym dzieckiem 
coś się dzieje, odpowiedzialność za to bierze na siebie dana placówka 
medyczna. Idea „porodu aktywnego" jest dziełem kobiet, które chcą całą 
odpowiedzialność wziąć na swoje barki. Ich zdaniem, angażowanie instytucji 
medycznych jest niezbędne tylko w wyjątkowych sytuacjach. Cóż za wyzwanie 
w czasach, gdy coraz częściej mówi się o niepożądanych skutkach działań 
położniczych.

Dzień, w którym Janet wprowadziła określenie „poród aktywny", jest od 
czasu, gdy Francuz Mauriceau przejął kontrolę nad porodem kładąc rodzącą na 
plecach, najważniejszym dniem w historii porodów w Europie.

Michel Odent
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1 Co to jest poród aktywny?
W ciągu minionych 300 lat dynamicznego rozwoju położnictwa kobiety 

utraciły świadomość własnej mocy jako rodzących. Już prawie zapomniałyśmy, 
jak wygląda normalny poród fizjologiczny.

Aktywne rodzenie nie jest niczym nowym. Jest po prostu właściwym 
podejściem do samego porodu wynikającym z naturalnych instynktownych 
zachowań kobiety rozumiejącej swoje ciało. Jest sposobem zamanifestowania 
panowania nad nim w czasie rodzenia, zamiast bycia biernym odbiorcą 
czynności położniczych.

Podejmując decyzję o aktywnym rodzeniu odzyskujesz swój potencjał do 
bycia rodzącą, matką i kobietą. Zapewniasz też swojemu dziecku najlepszy z 
możliwych start do życia i bezpieczne przejście między różnymi środowiskami - 
z macicy na świat. Gdyby wystąpiły nieoczekiwane trudności, zawsze możesz 
uzyskać pomoc ze strony nowoczesnego położnictwa, wiedząc jednak, że 
robiłaś wszystko dobrze i był to twój świadomy wybór, ponieważ pomoc była 
niezbędna. W tym rozumieniu nawet najtrudniejszy poród można traktować 
jako pozytywne doświadczenie.

Przygotowując się w czasie ciąży do aktywnego rodzenia, zmniejszasz 
możliwość wystąpienia powikłań. Nabierasz również pewności, że poród 
odbędzie się w warunkach optymalnych dla dziecka, w sposób zapewniający 
szybkie dojście matki do pełnej formy, bez względu na to, co się wydarzy. 
Rodząc aktywnie, w pierwszej fazie porodu możesz się swobodnie poruszać, 
przyjmując najdogodniejsze dla siebie pozycje wyprostowane: stanie, 
chodzenie, siedzenie, klęczenie lub kucanie. Między

skurczami możesz w tych pozycjach doskonale odpocząć, np. opierając 
się na poduszkach. W drugiej fazie, skurczów partych kiedy narodziny są już 
blisko, najwygodniej ci będzie w pozycjach wyprostowanych, które 
jednocześnie są najbardziej praktyczne. Pod sam koniec właściwego porodu 
możesz przyjąć pozycję najlepszą dla wydalenia płodu (najczęściej podpartą), 
tj. kucnąć lub uklęknąć.

Aktywne rodzenie jest potrzebą wynikającą z instynktu kobiety. 
Przebiega w sposób naturalny i spontaniczny, zgodnie z twoją wolą, dając ci 
możliwość pełnej kontroli nad własnym ciałem i decydowania oraz 
postępowania zgodnie z jego potrzebami. Poród aktywny jest stanem umysłu. 
Polega na akceptacji i wierze, że rodzenie jest aktem naturalnym i niezależnym 
od woli. Nie jest to zwykłe wydalenie płodu, w czasie którego rodząca jest 
osobą całkowicie bierną, poddaną kontroli innych. Jest formą bezpieczniejszą, 
bardziej komfortową i wydajną niż bierne „uwięzienie". Istnieje wiele badań 
porównujących rodzenie aktywne i bierne, w pozycji leżącej, które 
potwierdzają powyższe spostrzeżenia. (zob. str. 32).

Wiele kobiet pozostawionych samym sobie w czasie porodu 
podświadomie wie, jak się zachować. Jednak większość z nas, aby odkryć swój 
instynkt, nie mając przykładu do naśladowania, potrzebuje informacji o tym, 
jakie skutki niesie ze sobą stosowanie różnych pozycji porodowych. Dzięki 
ćwiczeniom w czasie ciąży łatwo jest się zorientować, które z ułożeń ciała 
najbardziej nam odpowiadają i zapewniają maksimum komfortu. Przedstawione 
w tej książce ćwiczenia, oparte na technikach jogi, spełniają postawione 
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wymagania. Dzięki rozwijaniu i wzmacnianiu naturalnych możliwości twojego 
ciała sprzyjają prawidłowemu przebiegowi ciąży.

Wątpliwości związane z przyjęciem odpowiedniej 
pozycji do porodu.

Coraz więcej matek, położnych, pielęgniarek i nauczycieli rodzenia 
kwestionuje prawidłowość współczesnych procedur wykonywanych w czasie 
porodu. Ich sprzeciw wywołuje wymuszona przez panujące na oddziale 
położniczym reguły bierna rola kobiety. Najczęściej krytykowany jest wymóg 
rodzenia w rzekomo najwygodniejszej pozycji, tj. leżącej. Istnieje 
wystarczająco dużo dowodów, że pozycje pionowe - klęk, siad, pozycja stojąca 
lub kuczna - są korzystniejsze zarówno dla matki, jak i dziecka. Do niedawna 
aktywność ruchowa i zmienianie pozycji w czasie porodu były całkowicie 
lekceważone przez osoby uczestniczące i nauczycieli rodzenia 
przygotowujących kobiety ciężarne do porodu. Usankcjonowanie możliwości 
swobodnego wyboru pozycji porodowej wymaga odpowiedniego przeszkolenia 
w tym zakresie lekarzy i położnych. Wymaga też ich właściwego podejścia i 
zapewnienia rodzącej odpowiednich warunków zewnętrznych. Możliwość 
swobodnego decydowania o sobie w czasie porodu warunkuje jego prawidłowy 
przebieg i jakość doznań odbieranych przez matkę i dziecko.

Współczesne postępowanie położnicze
Współczesne poglądy położnicze definiują poród jako procedurę 

medyczną, a czasami wręcz chirurgiczną. Do niedawna w większości szpitali 
obowiązywało rutynowe postępowanie w czasie porodu, którego nieodłącznym 
elementem było położenie rodzącej w łóżku lub w pozycji półsiedzącej tak, aby 
jak najbardziej ułatwić do niej dostęp w celu podawania leków, elektronicznego 
monitorowania i ewentualnego wykonania znieczulenia. Najczęściej, tuż przed 
przyjściem dziecka na świat, kobietę przenoszono na salę porodową, gdzie inni 
mogli bezpiecznie „urodzić" jej dziecko. Zazwyczaj odbywało się to po nacięciu 
krocza, czasami za pomocą kleszczy lub ekstraktora próżniowego, a niekiedy 
nawet przez cięcie cesarskie.

Przyjmowanie określonej pozycji do porodu wynika z zasad 
obowiązujących w danym szpitalu. Zazwyczaj jest to pozycja zbliżona do 
leżącej, ponieważ musi umożliwić wykonywanie przy rodzącej określonych, 
typowych czynności położniczych:

● Stałą, elektroniczną kontrolę czynności serca płodu i kurczliwości macicy. 
Urządzenia te są zaprojektowane do wykorzystania u ludzi w pozycji 
leżącej. Wynika z tego paradoks ponieważ ułożenie na plecach często 
wywołuje u płodu z ' burzenia, których występowanie mają 
nadzorować właśnie te aparaty.

● Okresowe, wewnętrzne badanie ginekologiczne, które wykonuje się 
kobiecie leżącej. W czasie porodu aktywnego konieczność takiego 
badania jest o wiele rzadsza, ponieważ jego postęp można ocenić po 
zachowaniu się matki. Jeżeli jednak wystąpi, to wystarczająco dobre 
warunki do badania wewnętrznego istnieją w pozycji stojącej.

● Podawanie leków: uspokajających, oksytocyny i przeciwbólowych lub 
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znieczulenie kobiety w czasie porodu. Jeżeli w trakcie rodzenia kobieta 
nie leży, ale stale się porusza, to zmniejsza się jej zapotrzebowanie na 
leki przeciwbólowe i oksytocynę.

● Wykonanie nacięcia krocza, ewentualne wykorzystanie kleszczy lub 
próżniociągu, rutynowe „kontrolowanie" przebiegu porodu i „ochrona" 
krocza. Najczęściej w czasie aktywnego rodzenia zastosowanie 
którejkolwiek z powyższych praktyk nie jest konieczne.

Zwyczajowe stosowanie tych procedur świadczy, że już na wstępie poród 
jest traktowany jako możliwa przyczyna wystąpienia patologii, której można 
zapobiegać tylko dzięki stałemu, specjalistycznemu nadzorowaniu go z 
wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Zapomina się w tym wszystkim o 
samej kobiecie, jej instynkcie i możliwościach jej ciała.

Nikt nie zaprzecza, że dzięki osiągnięciom współczesnego położnictwa 
możliwe stało się skuteczne interweniowanie w skrajnych sytuacjach, 
zagrażających życiu matki lub dziecka. Jednak w znaczącej większości porodów 
istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych powikłań. 
Naturalny przebieg rodzenia został przesłonięty przez coraz bardziej 
rozbudowane postępowanie rutynowe stosowane w każdym przypadku, które 
być może jest powodem zwiększenia się liczby porodów kleszczowych i przez 
cięcie cesarskie.

W wielu rozwiniętych krajach wykonuje się indukcję porodu i używa się 
kleszczy, czasami łączy się te dwa działania. Cięcia cesarskie wykonuje się w 
około 30% przypadków. W Stanach Zjednoczonych stanowią one prawie 25% 
wszystkich porodów,

oznacza 400% wzrost w ciągu ostatnich 20 lat [2]. W niektórych 
szpitalach co trzeci poród odbywa się przez cięcie cesarskie, a w niektórych 
dużych placówkach prowadzących szkolenia odsetek ten sięga aż 60%.

Nakaz leżenia ma swój udział w tej statystyce. Powstaje błędne koło: gdy 
tylko zaczynamy ingerować w naturalny proces zwiększa się możliwość 
powikłań, a także potrzeba interwencji medycznych, zastosowania leków 
przeciwbólowych. Unieruchomienie rodzącej i zmuszenie jej do leżenia na 
plecach znacznie zaburza naturalny proces rodzenia, a prawdopodobieństwo 
wystąpienia powikłań wzrasta.

Jakie są wady porodu położniczego?
Rodzenie jest wielogodzinnym okresem wysiłku i bólu, wymagającym 

skupienia i wytrzymałości w czasie parcia. Już sama perspektywa jest dość 
przerażająca i powoduje strach oraz wiele obaw przed tym, co ma nastąpić.

Dla wielu kobiet możliwość urodzenia dziecka bez bólu, wysiłku i przy 
udziale innych osób początkowo wydaje się bardzo atrakcyjna. Niektóre zadają 
sobie pytanie, po co cierpieć, skoro współczesna medycyna daje możliwość 
szybszego, łatwiejszego i prawie bezbólowego rozwiązania?

Niestety, nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Każde działanie z 
zewnątrz powoduje znane niepożądane dla matki i dziecka działanie, które 
może być przyczyną dyskretnych i początkowo niezauważalnych skutków 
odległych. W sytuacjach, gdy rzeczywiście konieczna jest pomoc 



J. Balaskas – Poród aktywny 14

specjalistyczna, interwencja może oddalić zagrożenie. Jednak intensywne, 
rutynowe działania położnicze mogą, w nie zamierzony sposób wikłać przebieg 
porodu.

Od lat 60. wiemy, że wszystkie leki podawane matce, bez względu na to 
czy stosowane w celu zmniejszenia wymiotów, wywołania porodu, zmniejszenia 
bólu, czy znieczulenia, przenikają przez łożysko, zakłócają środowisko 
wewnątrzmaciczne

i dostają się do krwi dziecka, a w konsekwencji również do jego mózgu. 
Nieprawdą jest również, to co się mówi wielu kobietom, że nie dotyczy to leków 
podawanych dokanałowo w znieczuleniu zewnątrzoponowym. Te leki przenikają 
do płodu w znacznie mniejszych ilościach, powodując dyskretne, jednak 
zauważalne zmiany neurologiczne [3].

Ośrodkowy układ nerwowy dziecka dojrzewa w końcowym okresie ciąży, 
w czasie samego porodu i we wczesnym dzieciństwie; jest bardzo wrażliwy na 
działanie leków podawanych podczas porodu i później. Badania nad szkodliwym 
wpływem leków na płód nie są doskonałe. Wystarczy przytoczyć przykład 
tragedii spowodowanej przez talidomid. Należy też pamiętać, że wrażliwość 
dzieci na działanie leków jest inna niż dorosłych. Oczywiście w uzasadnionych 
sytuacjach można, z rozwagą i w zmniejszonych dawkach, stosować różne 
preparaty uzyskując zadowalające rezultaty. Niestety w szpitalach i klinikach 
prowadzących działalność prenatalną rzadko informuje się kobiety o 
potencjalnych zagrożeniach wynikających ze stosowania leków w czasie 
trwania ciąży, utwierdzając je w przekonaniu  że nie ma żadnego 
niebezpieczeństwa.

Dalej podam przykłady grup leków najczęściej stosowanych w czasie 
porodu oraz ich działania niepożądane. Celowo nie wspominam o 
najgroźniejszych, a zarazem najrzadziej występujących powikłaniach, a 
szczególnie zainteresowanym polecam liczne publikacje naukowe.

Nadzieja na uwolnienie się od bólu

Narkotyczne leki przeciwbólowe

Najbardziej znana z tej grupy jest petydyna. Zazwyczaj podaje się ją 
domięśniowo, aby zmniejszyć odczucia bólowe. Niektóre kobiety twierdzą, że 
dzięki niej lepiej zniosły poród inne zaś, że spowodowała u nich zaburzenia 
świadomości. Ten lek może wywołać u matki działania niepożądane w postaci 
wymiotów i zawrotów głowy. Zwalnia również oddechy u matki, co 
jednocześnie powoduje gorsze zaopatrzenie płodu w tlen Aby ograniczyć 
wymioty, petydynę często kojarzy się z lekami uspokajającymi, które również 
przedostają się do krwi dziecka po wodując u niego „senność". 

Obecnie wiadomo, że petydyna i inne zbliżone leki powodują depresję 
układu oddechowego płodu i mogą być przyczyną późniejszego niż normalnie 
pierwszego wdechu po porodzie [4]. Wynika z tego konieczność zachowania 
odpowiednio długiego czasu, potrzebnego na wydalenie leku, między ostatnią 
dawką a przyjściem dziecka na świat. Niekiedy, mimo ostrożności w 
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dawkowaniu, zdarza się, że noworodka trzeba resuscytować z powodu 
przedłużającego się bezdechu.

Całkowite wydalenie leku z organizmu trwa długo. Tak więc nowo 
narodzone dziecko napotyka kolejną trudność, oprócz zaadoptowania się do 
życia poza środowiskiem macicy. Musi ono poradzić sobie z odtruciem własnego 
organizmu [5].

Ślady działania leku w organizmie noworodka mogą występować jeszcze 
przez kilka tygodni. Skutkiem może być osłabienie odruchu ssania, co prowadzi 
do późniejszego rozpoczęcia karmienia piersią i wynikającego z tego 
opóźnienia w kształtowaniu się specyficznej więzi matka-dziecko [6].

Znieczulenie nadoponowe
Jest to popularna nazwa dla podania leku znieczulającego miejscowo do 

przestrzeni zewnątrzoponowej. Nakłucie wykonuje się w dolnej części 
lędźwiowego odcinka kręgosłupa, między dwoma kręgami. Prawidłowo 
wykonane znieczulenie powoduje zniesienie czucia bólu i uczucie zdrętwienia 
od pasa w dół.

Chociaż leki stosowane do tego rodzaju znieczulenia nie wpływają na 
płód tak, jak petydyna, wiadomo jednak, że w krótkim czasie przenikają do 
jego krwi i tkanki mózgowej [7]. Mimo ich powszechnego zastosowania nie jest 
znany i nie do końca jeszcze zbadany ich natychmiastowy i odległy wpływ na 
rozwój dziecka.

Z działań niepożądanych znieczulenia nadoponowego najczęściej 
występują silne bóle głowy, spowodowane nieumyślnym przebiciem igłą błony 
otaczającej rdzeń kręgowy (tzw. opony twardej - przyp. tłumacza) w czasie 
podawania leku i ogólne obniżenie ciśnienia tętniczego u matki.

Zastosowanie znieczulenia nadoponowego zwiększa prawdopodobieństwo 
konieczności interwencji położniczej. W czasie porodu u leżącej i 
unieruchomionej kobiety zmniejszona jest siła kolejnych skurczów mięśnia 
macicy Przedłuża to poród i czasami wymaga podawania oksytocyny w celu 
sztucznego zwiększenia siły skurczów.

Wszystkie te mechanizmy wpływają na pogorszenie ukrwienia macicy, co 
zwiększa prawdopodobieństwo wynikającego z tego pogorszenia się dobrostanu 
płodu (niedostatek tlenu). Czasami występują również zaburzenia w pracy 
mięśni przepony (tzw. tłoczni brzusznej), które w normalnych warunkach 
ułatwiają dziecku wykonanie kolejnych zwrotów w czasie przechodzenia przez 
kanał rodny. Dodatkowo poród utrudnia brak „pomocy" dziecku ze strony siły 
ciężkości.

Znieczulenie nadoponowe może być również przyczyną nieprawidłowego i 
niewydolnego świadomego parcia matki. Brak odpowiedniej współpracy z jej 
strony może być przyczyną użycia kleszczy lub próżniociągu czy też wykonania 
cięcia cesarskiego w celu wydobycia dziecka.

W Londyńskim Garden Hospital, gdzie większość porodów przebiega w 
sposób aktywny pod opieką położnych, konieczność użycia kleszczy zdarza się 
w mniej niż 5% przypadków. Leki natomiast stosuje się tylko wtedy, gdy 
istnieje zagrożenie życia lub pojawiają się poważne powikłania. Inna sytuacja 
jest w szpitalach amerykańskich, gdzie znieczulenie nadoponowe do porodu 
stosuje się prawie rutynowo. Zdaniem Doris Haire [8] porody kleszczowe 
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stanowią tam aż 65%. Poród przy użyciu kleszczy jest traumatyzujący dla 
matki i dziecka, a czasami może być nawet przyczyną urazu okołoporodowego 
dziecka [9].

Chociaż uwolnienie od bólu dzięki znieczuleniu nadoponowemu jest 
niewątpliwe, decyzję o poddaniu się temu zabiegowi należy starannie 
rozważyć, pamiętając o wynikających z tego niebezpieczeństwach. W 
niektórych przypadkach ceną, jaką przyjdzie zapłacić za kilka godzin komfortu, 
są urazy dziecka. Często jest ono przyczyną wystąpienia powikłań w czasie 
porodu [10].

Zastanówmy się więc, czy nie lepiej jest nauczyć się sposobów 
rozluźniania swojego ciała? Dowiedzieć się o innych, bezpiecznych i równie 
skutecznych sposobach zmniejszenia bólu porodowego (np. prysznic, wejście 
do wanny z ciepłą wodą). Jeżeli wykonanie znieczulenia nadoponowego jest 
rzeczywiście konieczne, to dawka leku powinna być możliwie najmniejsza, 
dzięki czemu mniejsze będzie również niebezpieczeństwo wystąpienia 
powikłań.

Wspomaganie porodu 

Oksytocyna
Leki z tej grupy są stosowane w celu wywołania porodu lub zwiększenia 

siły skurczów macicy. Oksytocyna - syntetyczny hormon - jest podawana 
dożylnie.

W czasie skurczu macicy dochodzi do czasowego zaciśnięcia naczyń 
krwionośnych zaopatrujących łożysko. Między skurczami gromadzi się w nim 
krew, aby w czasie skurczu zapewnić dziecku stałe dostarczanie tlenu. Po 
podaniu oksytocyny przerwy między kolejnymi skurczami są krótsze, skurcze 
są silniejsze i dłużej trwają. W związku z tym ucisk na naczynia krwionośne 
przedłuża się, powodując zmniejszone zaopatrzenie w tlen, co może 
powodować pogorszenie stanu płodu. Doris Haire twierdzi, że tę sytuację 
można porównać do „trzymania dziecka pod wodą i pozwolenia mu na 
wynurzenie się jedynie w celu zaczerpnięcia powietrza, ale bez umożliwienia 
mu oddychania [11].

Uważa się, że u dzieci pochodzących z porodów wywoływanych podaniem 
leków częściej występuje żółtaczka poporodowa [12].

Poza tym siła skurczu macicy po podaniu leku jest od razu maksymalna, 
nie występuje więc fizjologiczne, stopniowe jej narastanie. Powoduje to silne i 
gwałtowne bóle, których matka nie jest w stanie wytrzymać. Wynika z tego 
konieczność podawania jej leków przeciwbólowych. W konsekwencji dziecko 
jest narażone na skojarzone działanie dwóch rodzajów leków - 
przeciwbólowych i wspomagających poród.

Oczywiście w czasie całego porodu stan płodu jest monitorowany. 
Powstaje błędne koło, w którym jedna interwencja pociąga za sobą konieczność 
drugiej.

Z dotychczasowych badań wynika, że indukcja opóźniającego się porodu 
nie daje istotnych korzyści. Poza tym, gdy jest ona nieskuteczna poród kończy 
się najczęściej wykonaniem cięcia cesarskiego [13].

Czy wobec tego nie lepiej potraktować stosowanie tych leków jako 
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ostateczność? Czy nie lepiej nauczyć się, jak przez odpowiednią zmianę pozycji 
pobudzać skurcze macicy lub jak zmienić miejsce do porodu, aby kobieta była 
zdolna do wydzielania swoich własnych hormonów? Najlepszym rozwiązaniem 
jest pozostawienie tego fizjologicznego procesu, jakim jest poród  bez 
niepotrzebnych zakłóceń powodowanych ingerencją z zewnątrz.  

Pierwszy był poród, położnictwo dopiero po nim. 
Z badań historycznych wynika, że w dawniejszych czasach porody 

odbywały się w pozycjach pionowych - w klęku, siadzie staniu lub pozycji 
kucznej, z uwzględnieniem ich różnorodności. Wiadomości o układaniu ciała do 
porodu pochodzą sprzed wielu tysięcy lat. Na główce srebrnej spinki 
pochodzącej z Luristanu w Persji, z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą 
widnieje wizerunek kucającej kobiety. Pozostałości glinianej figurki z 5750 r. 
p.n.e., znalezione w świątyni w Catal Hyuk, z epoki brązu, na terenie obecnej 
Turcji przedstawiają boginie rodzące w podobnych pozycjach, tak samo jak i 
aztecka 20-centymetrowa, kamienna figurka płodności z Meksyku. W 
pozostałościach po prekolumbijskiej kulturze Mound Builders w obecnym 
wschodnim Arkansas znajduje się wizerunek kobiety kucającej z rękami 
opartymi na udach. Egipski hieroglif oznaczający „rodzenie" przedstawia 
kucającą matkę. Na płaskorzeźbie ze świątyni Kom Ombo, miasta znajdującego 
się nad Nilem w Górnym Egipcie, przedstawia kobietę klęczącą w czasie 
porodu. W tej samej pozycji znajduje się marmurowa rzeźba pochodząca z 500 
r. p.n.e. ze Sparty. W starożytnych Chinach i Japonii kobiety zwyczajowo 
rodziły klęcząc na słomianych matach. Chociaż większość z dawnych 
wizerunków pokazuje końcowe fazy porodu, przyjście na świat dziecka, to 
możliwe jest również prześledzenie pozycji stosowanych w czasie całego aktu 
narodzin.

W Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia 1:16 czytamy: »Jeśli 
będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie jak rodzą siedząc...". 
Na korynckiej wazie przedstawiona jest kobieta, która w czasie porodu siedzi 
na krześle w kształcie siodła jeździeckiego. Obraz rodzącej na siedząco kobiety 
wspartej o dwie asystujące osoby został uwieczniony na płaskorzeźbach, 
wczesnogreckiej i rzymskiej. Poród na krześle porodowym był polecany na 
początku II w. n.e. przez Soranusa, a później jeszcze przez wielu pisarzy. 
Opisywał go jako „podobny do krzesła fryzjerskiego, ale z wyciętym 
półksiężycowatym otworem w siedzeniu umożliwiającym wypadnięcie dziecka". 
Pierwsze krzesła porodowe to były duże kamienie lub kłody, które z biegiem 
czasu zmieniono w fotele dające wiele możliwości regulacji.

Bez względu na to, czy kobieta rodziła na krześle porodowym, czy bez, 
zawsze przyjmowała pozycję pionową. Zazwyczaj wspierała się na jednej lub 
dwóch osobach towarzyszących, podczas gdy położna przyjmowała dziecko.

Od krzesła, przez łóżka do stołu porodowego
Aż do połowy XVIII w. w krajach zachodnich krzesło porodowe było 

obowiązkowym wyposażeniem każdej położnej. Znajdowało się również w 
większości zamożnych domów, podczas gdy ubożsi pożyczali je sobie z domu 
do domu. Królewskie krzesła porodowe były zdobione szlachetnymi 
kamieniami. Powszechne stosowanie krzeseł porodowych znalazło się na wielu 
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duńskich, niemieckich, francuskich i chińskich rysunkach pochodzących z XVI 
w. Niektóre kobiety egipskie używają ich do dzisiaj.

Pierwszym, znanym zwolennikiem rodzenia w pozycji leżącej był 
Arystoteles. W książce z 350 r. p.n.e. „Doświadczona położna" pisał: „Łóżko 
jest potrzebne, aby kobieta gotowa do porodu mogła się na nim wygodnie 
ułożyć na plecach; jej głowa i klatka piersiowa powinny być nieco uniesione 
tak, aby znajdowała się w pozycji między siedzeniem a leżeniem" [14]. Jednak 
inni autorzy z tego okresu polecali pozycje pionowe.

Kleszcze wymyślili bracia Chamberlain we Francji na początku XVII w., a 
najlepszym ułożeniem do przeprowadzenia porodu kleszczowego jest leżenie 
na plecach. Chamberlainowie pilnie strzegli swojego pomysłu. Odbierane przez 
nich porody odbywały się za czarnymi zasłonami. Rodzenie w pozycji leżącej 
stało się modne wśród ówczesnej arystokracji. Potwierdził to poród Madame de 
Montespan, kochanki króla Ludwika XIV, którego przebieg mógł on oglądać 
spoza zasłony. W tym samym wieku najbardziej znanym położnikiem we 
Francji stał się Francois Mauriceau. Porzucił on stosowanie krzeseł porodowych 
i - przychylając się do zaleceń Arystotelesa - lansował porody w pozycji leżącej. 
W miarę, jak lekarz w sali porodowej zaczynał pełnić nadrzędną rolę wobec 
położnej i popularność zyskiwały porody kleszczowe, krzesło porodowe zostało 
zapomniane. Do końca XVIII w. już prawie nikt o nim nie słyszał. Pierwszą 
kobietą, u której w XIX w. użyto w czasie porodu chloroformu była królowa 
Wiktoria. Wzrost popularności rodzenia ze znieczuleniem przyczynił się do 
utrwalenia leżenia, na plecach lub na boku, jako pozycji porodowej. Jedynym 
wykładnikiem doboru pozycji porodowej stało się ułatwianie osobom 
towarzyszącym wykonywania ich czynności. W krajach zachodnich szybko 
przyjął się pogląd, że w czasie porodu kobieta powinna leżeć na łóżku, a w 
ostatniej fazie powinna się znaleźć na stole położniczym.

Tak więc w XIX i XX w. całkowicie porzucono stosowanie krzeseł 
porodowych, a zastąpiono je łóżkami i stołami porodowymi. Leżące na plecach 
kobiety były bierne w czasie porodu, a takie ułożenie umożliwiało łatwy dostęp 
do rodzących osobom pomagającym. Zapomniano o sprzyjającym działaniu siły 
ciężkości i radości, jaką daje naturalne i instynktowne rodzenie, na swoich 
własnych nogach.

Dane etnograficzne
Wśród społeczności prymitywnych do dzisiaj stosuje się wiele 

zróżnicowanych pozycji porodowych. Wynikają one z uwarunkowań 
kulturowych i naturalnego instynktu. Niektóre spośród nich zostały 
zarejestrowane i były przedmiotem wielu dyskusji. W zależności od 
społeczności, kobiety kucają, klęczą, stoją, siedzą, pochylają się lub leżą na 
brzuchu. W różnych fazach porodu zmieniają swoją pozycję.

Pierwszym, który zajął się analizowaniem różnych pozycji porodowych 
występujących wśród różnych kultur, był dr G.J. Englemann, który w 1883 r. 
napisał na ten temat książkę pt. „Poród u ludów prymitywnych" [15]. Stwierdził 
on, że najczęściej są stosowane cztery pozycje: kuczna, klęcząca (zarówno z 
podparciem rękoma, jak i z pochyleniem), stojąca i półleżąca. Tak więc 
etnografowie potwierdzili informacje pochodzące z dalekiej przeszłości. Bez 
względu na to, jaką społeczność się obserwuje, afrykańską, amerykańską czy 
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azjatycką, we wszystkich dominują pionowe pozycje porodowe, z różnymi 
sposobami podparcia dla matki. Dane liczbowe dowodzą, że nadal w wielu 
regionach świata wiele kobiet rodzi wybierając jakiś rodzaj pozycji pionowej. 
Niestety w krajach rozwiniętych, wraz z rozwojem nowoczesnego szpitalnictwa, 
zmniejsza się liczba takich porodów.

Najnowsze badania
W ciągu kilku minionych dziesięcioleci zwiększyło się rozczarowanie 

rutynowym stosowaniem wysoce technicznych zabiegów położniczych. 
Naukowcy z całego świata zaczęli badać prawidłowy poród fizjologiczny. Od 
prawie 50 lat znane są fizjologiczne zalety rodzenia w pozycji stojącej lub 
kucznej. Do porodu też można zastosować pewne prawidła fizyki, które nie 
występują wtedy, gdy rodząca leży na wznak. Korzyści płynące z rodzenia w 
pozycji kucznej potwierdziły badania radiologiczne z lat 30., które wykazały, że 
przekrój poziomy kanału rodnego powiększa się aż o 30%, gdy kobieta z 
leżenia na wznak przechodzi do pozycji kucznej [16]. Prawie 30 lat temu Scott 
i Kerr wykazali, jak niekorzystny jest ucisk na kręgosłup przez ciężarną macicę. 
Gdy ciężarna leży na wznak, ciężar kurczącej się macicy zmniejsza przepływ 
krwi przez łożysko, uciskając duże tętnice (aortę zstępującą) i duże żyły 
prowadzące do serca (żyła główna wewnętrzna). Jest to fakt kliniczny, którego 
nie mogą lekceważyć wszyscy związani z porodem [17].

Najnowsze badania ujawniły rzeczywiste korzyści chodzenia i 
przyjmowania pozycji pionowej podczas porodu. Tylko nieliczni naukowcy, 
którzy rzeczywiście są w mniejszości, nie stwierdzili zalet pozycji pionowej, 
nikomu nie udało się znaleźć wad takiego sposobu rodzenia.

W większości prowadzonych badań była grupa badana i kontrolna. Z 
zasady wymagano, aby kobiety z grupy kontrolnej leżały na wznak lub w innej 
pozycji leżącej, a kobiety z grupy badanej przyjmowały pozycję pionową - 
siedzącą, kuczną, w klęku lub chodziły. W innych badaniach, których wyniki 
wydają się bardziej przekonywające i w których kobiety stanowiły swoją własną 
grupę kontrolną, proszono w I i II okresie porodu zmianę pozycji co 30 minut - 
z leżącej na pionową i odwrotnie Te odmienne sposoby oceny pozycji 
porodowej ujawniły wszakże, że poród aktywny jest korzystniejszy.

W latach 70. wykonano wiele takich badań w różnych częściach świata. 
W 1977 r. w badaniach wykonanych w szpitalu położniczym w Birmingham 
porównywano grupę rodzących które chodziły prawie do urodzenia dziecka, z 
grupą kobiet, które przez większość porodu leżały na wznak. Okazało się, że w 
grupie chodzących czas trwania porodu był istotnie krótszy zapotrzebowanie na 
leki przeciwbólowe mniejsze, a częstość zaburzeń krążenia u płodów znacznie 
mniejsza w porównaniu z rodzącymi w pozycji leżącej. Kobiety, którym 
pozwolono chodzić, twierdziły także, że skurcze macicy były mniej bolesne i że 
pozycja pionowa była wygodniejsza. Badacze doszli do wniosku, że należy 
zachęcać rodzące do chodzenia podczas porodu, zwłaszcza we wczesnym 
stadium [18].

Wyniki innych badań, amerykańskich i z innych krajów, potwierdziły, że 
korzyści z pozycji pionowej w czasie porodu są następujące:

I  skurcze macicy są silniejsze;
•   skurcze są bardziej regularne i występują częściej;
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•   rozwieranie szyjki macicy postępuje szybciej;
•   nacisk główki płodu na szyjkę macicy jest większy zarówno między, 

jak i w czasie skurczów;
I krótsze są obydwa okresy porodu (z niektórych badań wynika, że w 

pozycji pionowej nawet o 40%);
•   rodzące czują się lepiej, ból jest słabszy, więc zapotrzebowanie na leki 

przeciwbólowe jest mniejsze;
•   częstość zaburzeń u płodu jest mniejsza, a stan noworodków jest z 

reguły lepszy;
• kobiety mają uczucie uczestniczenia w porodzie i czują się mniej 

znużone i poniżone ich instrumentalnym traktowaniem [19].
Nawet jeśli te badania wykonywano w tradycyjnie wyposażonych salach 

porodowych, z udziałem kobiet bez specjalnego przygotowania, sama zmiana 
pozycji ciała rodzącej sprawiała, że wyniki badań zmieniały się w zaskakujący 
sposób.

Dlaczego poród aktywny jest lepszy?
Czym tłumaczyć fakt, że kobiety rodzą łatwiej, gdy się poruszają lub 

przyjmują pionową pozycje ciała? Zdrowy rozsądek i wyniki najnowszych 
badań wskazują, że korzyści dla matki i dziecka są następujące:
1)  Siła ciężkości - tj. przyciągania ziemskiego - wspomaga skurcze macicy i 

czynność parcia. Ponieważ każdy przedmiot łatwiej opada niż ślizga się po 
powierzchni ziemi (zgodnie z prawem ciążenia Newtona), mechanicznie 
łatwiej jest wypchnąć noworodka pionowo niż równolegle do powierzchni. W 
pozycji pionowej, np. stojącej, kucznej czy w klęku, ciało matki jest w 
harmonii z działającą w dół siłą przyciągania ziemskiego. Gdy rodząca leży 
na wznak, jej naturalny odruch wydalenia płodu z macicy jest zahamowany; 
musi przeć mocniej, aby wypychać dziecko niejako „pod górę" i 
prawdopodobniejsza będzie potrzeba użycia kleszczy. Peter Dunn ze szpitala 
w Bristolu napisał o pozycji leżącej w czasie porodu: „Żaden gatunek 
zwierząt nie przyjmuje tak niekorzystnej pozycji w czasie tego tak ważnego 
wydarzenia" [20].

2) Kąt ułożenia macicy - tj. kąt między długą osią kręgosłupa płodu a 
kręgosłupem matki - jest większy, gdy pozycja ciała matki jest pionowa, co 
wymaga mniejszego wysiłku ze strony macicy. Macica ma skłonność do 
przesuwania się do przodu w czasie skurczu. W pozycji pionowej matka 
może pochylić się do przodu, pomagając macicy przezwyciężyć opór, ale 
jeśli kobieta leży na plecach lub jest od chylona do tyłu, macica ma większą 
pracę do wykonania gdyż siła ciężkości ciągnie ją do tyłu (p. str. 147). 
Mięsień pracujący wbrew sile ciężkości szybciej się męczy i boli, a więc 
pochylanie się do przodu skutecznie zmniejsza ból i zapotrzebowanie na leki 
przeciwbólowe.

3) Przechodzenie główki dziecka przez kanał rodny matki jest najłatwiejsze 
wtedy, gdy jest ona wyprostowana, gdyż kanał rodny jest wtedy niemal 
pionowy. Pozwala to na przechodzenie dziecka pod najwłaściwszym kątem, 
zgodnie z siłą ciążenia.

4)   Pionowa pozycja matki pomaga także w dopasowaniu się główki dziecka 
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do rozwierającej się szyjki macicy. Z każdym skurczem płód opuszcza się w 
kierunku szyjki. Między kolejnymi skurczami matka odpoczywa w pozycji 
pionowej, co utrzymuje ucisk szyjki przez ciało dziecka i narządy jamy 
brzusznej. Wynikiem tego jest szybsze i efektywniejsze rozwarcie.

5)   Lepsze jest krążenie krwi w łożysku, co poprawia utlenowanie płodu. Gdy 
rodząca leży na wznak duże naczynia krwionośne są przyciśnięte do 
kręgosłupa. Uciśnięcie aorty zstępującej może spowodować zaburzenia u 
płodu wskutek zmniejszenie przepływu krwi w łożysku i macicy. Ucisk dużej 
żyły prowadzącej do serca (żyły głównej wewnętrznej) blokuje odpływ krwi, 
co prowadzi do hipotensji i ewentualnie krwawienia u matki.

6)  Nerwy zaopatrujące jamę miednicy i macicę odchodzą od dolnego odcinka 
rdzenia kręgowego i wnikają do miednicy przez kość krzyżową. Gdy rodząca 
unika leżenia na wznak, nie ma bezpośredniego ucisku tych nerwów i ból 
jest słabszy. Gdy uciśnie masą swojego ciała kość krzyżową, uciśnie także 
nerwy, co nasili ból.

7)   W czasie ciąży hormony zmiękczają więzadła dookoła stawów miednicy, co 
sprawia, że są one bardziej elastyczne. Dopóki w czasie porodu pozycja 
matki jest wyprostowana, dopóty te stawy mogą się poruszać i 
dopasowywać do opuszczającej się główki dziecka. Gdy matka kuca, kość 
krzyżowa może się poruszać, umożliwiając zwiększenie się wymiaru 
przednio-tylnego otworu dolnego miednicy aż o 30% w porównaniu z 
pozycją leżącą lub półleżącą. W czasie ciąży także połączenie krzyżowo-
guziczne robi się bardziej miękkie; ma ono za zadanie cofnięcie się, aby 
otwór dolny miednicy był większy w czasie przechodzenia płodu. Oczywiście 
nie jest to możliwe, gdy matka siedzi na kości guzicznej. 
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8) Jeśli w II okresie porodu matka znajduje się w pozycji pionowej, mniejszy 
jest bezpośredni nacisk na kręgi szyjne płodu, gdy główka przechodzi pod 
łukiem łonowym, a szyja płodu jest odciągana do tyłu (p. schemat na str. 
51) Choć nie ma jeszcze odpowiednich badań, doświadczeni rodzi i 
położnicy zauważą, że noworodki urodzone aktywnie mają tuż po porodzie 
lepszą kontrolę główki. Ułatwia to  "odruch szukania" przy karmieniu piersią, 
a także rozwój noworodka. 

9) Pozycja pionowa ułatwia samoistne i dokładne oddzielenie się łożyska i 
zmniejsza konieczność pomocy przy jego rodzeniu oraz niebezpieczeństwo 
zakażeń i krwawień po porodzie [21].

10)  Mniejsze jest prawdopodobieństwo zakażenia, gdyż w pozycji pionowej 
płyny łatwiej wyciekają po porodzie z macicy i się w niej nie gromadzą.

11)  W  pozycji pionowej tkanki dookoła krocza rozciągają się równomiernie 
dookoła wychodzącej główki i ciała dziecka co zapobiega pęknięciom. W 
pozycji półleżącej główka dziecka opuszcza się w dół bezpośrednio w 
kierunku krocza które jest unieruchomione i nie może się rozszerzać. 
Sytuacja pogarsza się wtedy, gdy matka leży na wznak z nogami w 
strzemionach fotela. Szersze niż zwykle rozłożenia nóg powoduje napięcie 
tkanek, co zwiększa częstość nacięć. Przy porodzie aktywnym nacinanie 
krocza rzadko jest konieczne.

Implikacje badań naukowych
W wielu krajach zmienia się sposób opieki nad rodzącą oraz 

przygotowania prowadzone w czasie ciąży. Zmiany te mają zachęcać do 
porodów w pozycji pionowej. Biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych, a 
także siłę kobiecego instynktu, takie zmiany są nieuniknione również w Polsce.

Wiadomo, że pozycja pionowa wzmacnia siłę skurczów macicy. Możliwość 
chodzenia we wczesnych fazach porodu wydaje się godna polecenia, zwłaszcza 
jeżeli przebiega on bez powikłań. Tb instynkt podpowiada kobiecie, że powinna 
się poruszać. Przyjęcie pozycji pionowej, np. siedzenie, klęczenie lub kucanie, 
stanie w miejscu lub chodzenie „z kąta w kąt" - oczywiście z odpowiednim 
ubezpieczeniem - sprawiają, że kurcząca się macica działa z większą siłą na 
płód, który mocniej napiera na szyjkę. W czasie porodu kobieta powinna 
kierować się własnymi odczuciami i potrzebami, a nie obyczajami szpitalnymi i 
położniczymi. Tylko nieskrępowane możliwości poruszania się w czasie porodu 
dają możliwość znalezienia takiej pozycji, którą tradycyjnie przybierały kobiety, 
aby ułatwić sobie rodzenie. Pozycji, w której znajdzie ona maksimum wygody i 
kontroli nad własnym ciałem.
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Istnieje wiele różnych pozycji porodowych i nie można powiedzieć, że 
którakolwiek z nich jest lepsza od innych. To kobieta, kierowana własnym 
instynktem, wybiera najdogodniejsze dla siebie rozwiązanie. Gdy ta 
instyktowna potrzeba zmiany pozycji w trakcie porodu zostanie kiedyś 
powszechnie zaakceptowana, będzie to oznaczało zmianę w prowadzeniu 
porodu, opiece nad rodzącą i edukacji oraz opiece przedporodowej.

Aby matka mogła się dobrze przygotować na przyjęcie dziecka, musi 
posiąść wiedzę nie tylko o fizjologii ciąży i porodu oraz o wzrastaniu i rozwoju 
swojego maleństwa, ale także otrzymać odpowiednie przygotowanie fizyczne: 
powinna się zapoznać i przyzwyczaić do przyjmowania wielu różnych 
pionowych pozycji porodowych oraz wiedzieć, jak je stosować, aby pomóc 
samej sobie w czasie porodu. Szczególny nacisk w czasie nauczania 
prowadzonego jeszcze w okresie ciąży należy położyć na rozwijanie zdolności 
kobiety do poznania własnego ciała oraz uświadomienie jej istnienia instynktu 
do rodzenia i bycia matką. Odpowiednie przygotowanie fizyczne i emocjonalne 
matki do porodu jest równie ważne, jak i pożądane w programie 
przedporodowej opieki medycznej.

Która z pozycji porodowych jest najlepsza?
Możliwość stałego zmieniania pozycji w czasie porodu jest o wiele 

ważniejsza niż znalezienie sobie jednej, wydawałoby się najlepszej. Jest 
zresztą mało prawdopodobne, aby którakolwiek matka wytrzymała cały poród 
w jednej pozycji. Najbardziej zbliżone do natury jest kucanie, które czasami 
określa się „pozycją fizjologiczną". Pozycję uważa się za fizjologiczną, jeżeli: 1) 
nie powoduje ucisku na żyłę główną dolną i aortę, 2) zapewnia pełną swobodę 
ruchów w stawach miednicy.

Wydaje się, że pozycja kuczna może być szczególnie korzystna w drugiej 
fazie porodu, kiedy dziecko znajduje się w kanale rodnym. Zapewnia ona:

•   maksymalizację ciśnienia w miednicy,
•   zmniejszenie pracy mięśni,
•   optymalne rozluźnienie krocza,
•   prawidłowe zaopatrzenie płodu w tlen i
•   najkorzystniejszy kierunek przechodzenia przez kanał rodny w 

stosunku do siły ciężkości.
Odpowiednio asekurowana pozycja kuczna jest bardzo przydatna w 

czasie porodów pośladkowych. Dzięki wykorzystaniu siły ciążenia skraca się 
czas między urodzeniem tułowia a głowy. Godny polecenia jest również klęk 
podparty („na czworaka"). Ułożenie to pomaga dziecku w wykonywaniu 
kolejnych obrotów w czasie przechodzenia przez kanał rodny. Ma zastosowanie 
w sytuacjach, gdy dziecko w macicy jest ułożone pośladkowo lub poród jest 
bardzo szybki.

Żadnej z ankietowanych kobiet nie uczono w czasie ciąży, jak pomóc 
sobie w czasie porodu wykorzystując odpowiednie pozycje. O ile lepiej kobiety 
radziłyby sobie z wykorzystaniem pionowych pozycji porodowych, gdyby ich 
nauczanie było poparte odpowiednim przygotowaniem fizycznym! Powinny 
zostać przeprowadzone odpowiednie, kontrolowane badania naukowe kobiet 
przygotowanych do aktywnego rodzenia.
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Doskonała opieka położnicza?
Michel Odent i jego współpracownicy z oddziału położniczego 

francuskiego szpitala w Pithiviers, podjęli działanie na rzecz aktywnego 
rodzenia. To właśnie tutaj, począwszy od lat 60., rodzące kobiety miały 
swobodę wyboru najdogodniejszej dla siebie pozycji i możliwość chodzenia. W 
krótkim czasie wszyscy, dr Odent, położne i przyszłe matki, zauważyli korzyści 
wynikające ze wspomagania porodu przez siłę ciążenia, W ciągu lat 
doświadczeń uznali, że jest to istotny czynnik wspomagający i ułatwiający 
poród, a zwłaszcza sam moment wydobywania się dziecka na zewnątrz.

Celem zespołu z Pithiviers było zminimalizowanie „wpływu medycyny" na 
przebieg ciąży i porodu, Badania kontrolne wykonywano w czasie trwania ciąży 
tylko czterokrotnie, zgodnie z wymogami francuskiego prawa. Każda z 
przyszłych matek i jej rodzin mogły uczestniczyć w nieformalnych zajęciach ze 
śpiewu prowadzonych w szpitalu, dzięki czemu położne mogły się z nimi 
zapoznać na długo przed porodem. Prowadzone były również zajęcia z jogi.

Poglądy Odenta na położnictwo, zakładające fizjologiczny przebieg 
porodu, bez interwencji z zewnątrz, różniły się znacznie od obowiązujących 
wówczas standardów ukierunkowanych na pełną kontrolę rodzenia. Inny był 
też wygląd sali porodowej, która bardziej przypominała pokój w mieszkaniu niż 
salę szpitalną. Była ona wyposażona w typowe meble domowe o spokojnych 
kolorach i nie zawierała żadnych sprzętów mogących sugerować przyjęcie 
jakiejkolwiek pozycji.

W tej sali odbywało się rocznie ponad tysiąc porodów. Specjalistyczną 
opiekę nad rodzącymi sprawował Odent i sześć położnych. Pracowali z 
zespołach 2-osobowych. Każda dwójka pełniła 48-godzinny stały dyżur, po 
którym miała cztery dni wolne. Każda z przyjmowanych kobiet otrzymywała 
pokój, który na czas pobytu w szpitalu mogła nazywać własnym. Obowiązywało 
jednak kilka zasad. Gdy rozpoczynał się poród, kobieta przechodziła do sali 
porodowej, gdzie znajdował się podest wyłożony wieloma poduszkami i 
drewniany stołek porodowy, W czasie pobytu w tej sali rodzącą zachęcano, aby 
była aktywna i często zmieniała pozycję, zgodnie z własnymi potrzebami. Miała 
ona możliwość chodzenia po pokoju, siadania na stołku, klękania czy kucania 
lub, w razie potrzeby, wsparcia się na mężu lub Położnej. Mogła też wziąć 
ciepłą kąpiel lub odpocząć w niewielkim basenie, ponieważ wodę uważano za 
istotny czynnik pomagający przy rodzeniu.

Stosowanie leków, np. oksytocyny czy petydyny, a także interwencje 
położnicze takie, jak: cięcia cesarskie, nacięcie krocza

lub użycie próżniociągu ograniczano do sytuacji ekstremalnych, Nie 
indukowano porodów przez przebicie pęcherza płodowego. Nie stosowano 
również elektronicznego monitorowania tętna płodu, a częstość badań 
ginekologicznych zmniejszono do minimum.

Większość rodzących w ostatniej fazie porodu przyjmowała pozycje 
pionowe, zazwyczaj było to kucanie z asekuracją. Niektóre rodziły na stołku 
porodowym, na podeście, kilka urodziło w wodzie. Dzięki przyjęciu przez 
kobietę odpowiedniej pozycji i przy nie zaburzonym odruchu wydalania nie było 
pęknięć krocza, a nacięcia go zdarzały się rzadko.

Po urodzeniu, wykąpaniu dziecka i wydaleniu łożyska kobieta wraz z 
mężem i noworodkiem przechodziła do swojego pokoju.
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Dane dotyczące 1815 porodów w Pithiviers w 
latach 1982-1983

N Procent

Cięcia cesarskie po wcześniej przebytym cięciu 66 3,6

Porody siłami natury po przebytym cięciu cesarskim 36 2

Cięcia cesarskie 125 6,9

Zgony okołoporodowe a 14 0,8

Porody z użyciem próżnociągu b 89 4,9

Nacięcia krocza 106 5,8

Ręczne wydobycie łożyska 16 0,9

Przeniesienie na oddział dziecięcy (OJOM) 27 1,5

Według:Michel Odent. "«Torwards Less Mechanized Childbirth: The 
Pithiviers Experience. W: Advances of International Maternal and Child 
Healt (D.B. Jelliffe, E.F.P. Jelliffe - red.) Clarendon Press, Oxford 1985 
Wszystkie zgony od zakończenia 6. miesiąca życia płodowego do 7. 
dnia po porodzie.  Nigdy nie stosowano kleszczy.

Kobiety przyjmowane na ten oddział położniczy nie były w jakikolwiek 
sposób dobierane. Wręcz przeciwnie, niektóre z nich znalazły się w nim z 
powodu wysokiego ryzyka porodowego wynikającego na przykład z przebytych 
wcześniej cięć cesarskich lub porodów pośladkowych, a w związku z tym w 
innych szpitalach nie zostały zakwalifikowane od porodu siłami natury. 
Śmiertelność okołoporodowa w Pithiviers w latach 1962-1982 była mniejsza od 
średniej francuskiej. Mimo znacznego ograniczenia stosowanych procedur 
położniczych, nie występowały zgony  matek [23]. Ogólne dane statystyczne 
pochodzące z tego szpitala w porównaniu do danych z innych, bardziej 
typowych szpitali, zarówno w 1983 r., jak i obecnie świadczą na jego korzyść.

Zdaniem Odenta, oddział zawdzięcza swój sukces zrozumieniu przez 
personel, że jego głównym zadaniem jest nieprzeszkadzanie w fizjologicznym 
procesie narodzin. Zapewnione zostały prawie idealne warunki do opieki nad 
położnicą. Połączono poczucie bezpieczeństwa związane z rodzeniem w szpitalu 
z komfortowymi warunkami zbliżonymi do domowych i miłą atmosfera. 
Rodzące kobiety nie były narażone na stres wynikający nałożonych przez 
personel ograniczeń. Ojciec, jeżeli takie było jego życzenie, mógł być obecny 
przy porodzie i brać w nim czynny udział. Kobiecie stworzono warunki do bycia 
aktywną i do przyjmowania takich pozycji, w jakich czuła się najlepiej. 
Sporadycznie występowała konieczność podawania leków lub interwencji 
położniczych w czasie porodu.

Obecnie dr Odent pracuje w Londynie, pomagając kobietom rodzącym w 
domu. Jest to miejsce, które jego zdaniem jako jedyne zapewnia rodzącej 
wystarczającą intymność, skuteczny przebieg procesów fizjologicznych i 
prawidłowe wydzielanie hormonów [24]. Wiele oddziałów położniczych, 
opierając się na doświadczeniach z Pithiviers, wprowadziło u siebie podobne 
zmiany. Uzyskiwane w nich wyniki są znacznie lepsze niż na innych oddziałach, 
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w których rutynowo stosuje się intensywny nadzór położniczy.*

Miałam okazję współpracować z jednym z pierwszych oddziałów tego 
rodzaju w szpitalu North Londons Garden [25], W ciągu ponad 10 lat ten mały 
oddział stał się przykładem prowadzenia porodów aktywnych w prawie 
domowych warunkach. Kobiety ciężarne są przygotowywane do porodu w 
sposób przedstawiony w tej książce. Uczęszczają na lekcje jogi, które prowadzi 
moja koleżanka Lolly Stirk lub ja sama, a także na cotygodniowe spotkania z 
położnymi i położnikami. Zawsze też przy okazji wizyty kontrolnej mogą 
obejrzeć oddział porodowy. Po przyjęciu na oddział kobiety mają całkowitą 
swobodę postępowania, zgodnie z własnym instynktem i możliwość dobrania 
sobie najlepszego ich zdaniem zespołu położnych. W razie potrzeby mogą one 
poprosić o podanie leków przeciwbólowych jednak większość matek rodzi w 
sposób aktywny i naturalny Na oddziale znajduje się również głęboki basen z 
wodą, z którego można korzystać w czasie porodu. Z niedawnej analizy danych 
statystycznych uzyskanych w Garden Hospital wynika że konieczność 
interwencji położniczej występuje bardzo rzadko (p. tabela).

Jeżeli w Pithiviers i Garden Hospital kobiety mogą bezpiecznie rodzić w 
sposób naturalny i aktywny, to dlaczego nie mogą w innych miejscach?

Dane dotyczące 316 porodów, które przyjęto w Garden 
Hospital w 1990 r.

%

Pierworóki 142 44,9

Porody aktywne a 228 91,1

Wcześniejsze cięcia cesarskie b 18 5,7

Porody w wodzie 67 21,2

Porody siłami natury po wcześniejszym cięciu 
cesarskim

9 2,8

Ułożenie pośladkowe c 11 3,5

Zgony okołoporodowe 1 0,3

Korzystanie z basenu w czasie porodu 194 61,4

Wywołanie porodu (podanie oksytocyny) d 11 3,5

Wspomaganie porodu 23 7,3

Podawanie petydyny w celu zniesienia bólu 1 0,3

Znieczulenie nadoponowe e 55 17,4

Znieczulenie ogólne 14 4,4

Cięcia cesarskie 43 13,6

Użycie kleszczy f 20 6,3

Nacięcie krocza 22 7,0

Ręczne wydobycie łożyska 1 0,3

* Książka dr. M. Odenta została już wydana przez wydawnictwo NOWA.
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a Te kobiety rodziły aktywnie w pozycjach pionowych. Dane po 
uwzględnieniu porodów w wodzie.

b 9 spośród tych kobiet urodziło w sposób naturalny, u 9 wykonano cięcie 
cesarskie z wyboru.

c 7 urodziło siłami natury bez użycia kleszczy lub innych pomocy 
położniczych; u 4 wykonano cięcie cesarskie. W 1 przypadku ciąża była 
bliźniacza, obydwoje dzieci urodziło się w sposób aktywny.

d Wywołano 1 poród z powodu stwierdzenia śmierci płodu.
e Do chwili znieczulenia większość tych kobiet rodziła aktywnie. Później 

pomagano im, aby urodziły w pozycji pionowej. 
f Nigdy nie stosowano próżniociągu.

Odpowiedzialność spoczywa również na tobie
Co możesz zrobić, jeżeli wydaje ci się, że swoboda przy pozaniu się i 

wybieraniu pozycji do porodu jest właściwym postępowaniem, a nie możesz 
rodzić na oddziale położniczym podobnym do tego w Garden Hospital lub 
Pithiviers? Musisz sama na własną odpowiedzialność zapewnić sobie możliwość 
takiego rodzenia. Przez ćwiczenia musisz przygotować swoje ciało aby pozycje 
pionowe były dla niego łatwe i wygodne, a na czas samego porodu, bez 
względu na to, czy odbędzie się  w domu, czy w szpitalu, musisz postarać się o 
pomoc i opiekę położnej lub lekarza, którzy podzielają twoje poglądy i wesprą 
cię w czasie aktywnego rodzenia.

Na wielu kontynentach i w wielu krajach stale wzrasta liczba matek, 
lekarzy, położnych i nauczycieli w szkołach rodzenia, którzy uczą i propagują 
aktywny sposób rodzenia. Wszędzie powstają grupki ludzi dyskutujące na ten 
temat (przez listowny kontakt z Centrum Aktywnego Rodzenia możesz uzyskać 
listę takich organizacji, znajdujących się w innych krajach). TE ośrodki tworzą 
kobiety, które same urodziły już w sposób aktywny bez leków, bez nacinania 
krocza i bez łez. Kobiety, które do nich należą same organizują sobie 
przygotowanie do aktywnego porodu. Zatrudniają nauczyciela do prowadzenia 
ćwiczeń oraz lekarzy i położne, którzy przygotowują je do porodu w pozycji 
pionowej.

Być może któryś z tych ośrodków będzie w stanie udzielić ci pomocy. W 
niektórych regionach może się okazać, że nie ma nikogo, kto byłby w stanie 
pokierować porodem aktywnym, W takiej sytuacji musisz sama udzielić 
odpowiednich wskazówek osobie, którą poprosisz o asystowanie przy porodzie. 
Godząc się na przyjęcie pomocy w razie pojawienia się problemów lub gdy 
poczujesz, że będzie ona ci potrzebna w czasie porodu, musisz być w stanie 
przekonać osobę towarzyszącą, że decyzja o pojechaniu do szpitala będzie 
należała do ciebie. Przygotuj się do zbliżającego się porodu najlepiej jak 
potrafisz; postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej książce, 
przeczytaj inne książki uczestnicz w zajęciach możliwie najlepszej szkoły 
rodzenia, jaką jesteś w stanie znaleźć i zrób wszystko, co będzie konieczne, dla 
wzmocnienia się. Pomoc drugiej osoby jest bardzo potrzebna, możesz wybrać 
kogoś z rodziny lub znajomych Postaraj się, aby ćwiczenia w czasie ciąży 
wykonywać razem z nią, dzięki czemu w czasie porodu będziecie stanowili 
zgrany i rozumiejący się zespół.

Dzięki takiemu postępowaniu, matki w Wielkiej Brytanii wzbudzały 
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podziw asystujących im osób. Zapoczątkowało to zmiany w systemie opieki 
położniczej, który obecnie szanuje ich poglądy, uwzględniając jednak 
odpowiednie zabezpieczenie specjalistyczne. Chociaż w obecnych czasach, gdy 
stale zmieniają się opinie położników, wzięcie odpowiedzialności na siebie za 
narodziny swojego własnego dziecka może być bardzo podniecające. Może też 
skłonić osobę, która ci pomaga, do nauczenia się czegoś od ciebie.

Jeszcze we wczesnym etapie ciąży, o ile to możliwe, dobrze jest 
przedyskutować pomysły zawarte w tej książce z lekarzem lub położną. W 
czasie czytania tej książki wyniknie zapewne wiele istotnych niejasności, które 
powinnaś zanotować, a następnie omówić je z osobą, która ma być obecna 
przy twoimi porodzie. Pytania z tej listy zadaj lekarzowi i położnym przed 
porodem. Gdy poród się już zacznie, warto poprosić o pomoc pielęgniarkę 
zaznajomioną ze sposobami aktywnego rodzenia i wykorzystaniem pozycji 
pionowej.
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2 Twoje ciało w czasie ciąży

Narządy miednicy
Macica znajduje się na dnie jamy brzusznej, między pęcherzem 

moczowym od przodu a odbytnicą od tyłu. Te trzy struktury nazywa się 
narządami miednicy. Jama brzuszna rozciąga się od przepony, odgraniczającej 
płuca, do mięśni przepony miednicy.

Przed zajściem w ciążę twoja macica jest niewielka, ma kształt 
odwróconej gruszki o wymiarach około 8x5x2 cm. Jest tworem mięśniowym i 
ma jamę. Po każdej jej stronie, od szczytu zwanego dnem macicy, rozchodzą 
się na boki dwa wąskie kanaliki, jajowody, które kończą się lejkiem ze 
strzępkami, które znajdując się w pobliżu jajnika wychwytują komórki jajowe 
po owulacji. Dolna część macicy nazywa się szyjką, ma długość około 3 cm. 
Częściowo znajduje się w pochwie i w czasie porodu otwiera się, aby przepuścić 
dziecko. Podczas ciąży szyjka jest zamknięta, a jej ujście zewnętrzne jest 
pokryte śluzowym czopem.

Macica jest podstawowym narządem zaangażowanym w czasie ciąży i 
porodu. Dziecko zostaje poczęte w jednym z jajowodów, po czym zapłodniona 
już komórka jajowa zagnieżdża się w jamie macicy, a gdy płód jest 
odpowiednio dojrzały, jest z niej wydalany.

Uważa się, że prawidłowo ciąża trwa średnio 40 tygodni. W tym czasie 
macica zwiększa swoje rozmiary do około 35 x 25 x 25 cm. Jej masa wzrasta z 
około 100 g do ponad 1 kg pod koniec

trwania ciąży. Zwiększa się też ilość płynu znajdującego się w jamie 
macicy z niepełnej łyżeczki do około 700 ml.

W ciągu pierwszych 16 tygodni ciąży twoja macica powiększa się dzięki 
pobudzanemu hormonalnie rozrostowi tkanki mięśniowej, przez co staje się 
grubościennym narządem o kulistym kształcie, chronionym przez kości 
miednicy. Około 16. tygodnia możesz zacząć odczuwać ruchy płodu w jej 
wnętrzu.

Mniej więcej po 20 tygodniach trwania ciąży rozrost mięśnia macicy 
ustaje. Dalszy jej wzrost wynika z rozciągania ścian przez rosnący płód. Pod 
sam koniec ciąży najbardziej napięte mięśnie masz w dolnej części macicy. Jest 
to przyczyną pozornego przesuwania się łożyska ku górze wraz z wydłużaniem 
się ścian u podstawy macicy. Stają się one cienkie i w drugiej połowie ciąży 
możesz już wyczuć ciało dziecka przez powłoki. Macica przybiera kształt 
bardziej owalny, a jej dno przesuwa się ku górze wraz ze wzrostem płodu.

Wynikiem powiększania się macicy jest zmiana jej położenia. W 12. 
tygodniu dno, czyli szczyt, macicy znajduje się tuż powyżej twojego spojenia 
łonowego. W 16. tygodniu dno znajduje się w połowie odległości do pępka, do 
którego dochodzi w 18. tygodniu. W 36. tygodniu ciąży szczyt macicy masz tuż 
pod przeponą, na wysokości dolnego brzegu mostka. W ciągu ostatnich kilku 
tygodni obniża się ona nieco wraz z układaniem się dziecka w pozycji do 
porodu.

Macica jest narządem mięśniowym, w którym poszczególne włókna 
mięśni przeplatają się, przebiegając we wszystkich kierunkach, wzdłuż, na skos 
i dookoła.
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Twoje dziecko, znajdujące się wewnątrz macicy, jest połączone pępowiną 
z przytwierdzonym do jej ściany łożyskiem. Łożysko pośredniczy w odżywianiu 
płodu substancjami znajdującymi się w twojej krwi, a jednocześnie za jego 
pośrednictwem wydalane są produkty przemiany materii dziecka. Zazwyczaj 
umiejscawia się ono w górnej części macicy, nieco z tyłu, czasami jednak 
zdarza się implantacja w dolno-przedniej części jej ściany. Nie ma to większego 
znaczenia, chyba że łożysko pokrywa ujście wewnętrzne szyjki macicy. W 
pępowinie przebiegają trzy naczynia krwionośne: jedna żyła pępkowa, 
prowadząca utlenowaną krew z łożyska do płodu, oraz dwie tętnice 
odpowiedzialne za odprowadzenie krwi odtlenowanej do łożyska.
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Układ krwionośny twojego dziecka jest niezależny. Płynąca w nim krew 
zaopatruje jego wszystkie narządy, krąży również w naczyniach pępowiny. Po 
porodzie, gdy dziecko zacznie oddychać samodzielnie, łożysko nie jest już 
potrzebne. Po oddzieleniu się od ściany macicy zostaje wydalone na zewnątrz. 
Wielkość łożyska stanowi około 1/6 wielkości dziecka. Jego powierzchnia jest 
pokryta błonami i wygląda jak duży kawałek wątroby. Przy uważnym oglądaniu 
go każdy może łatwo dostrzec sieć naczyń krwionośnych wyglądającą jak 
korzenie drzewa.

Błony otaczają płód, łożysko i pępowinę, w ich wnętrzu znajduje się 700 
ml płynu owodniowego - wody, w której pływa dziecko. Twój organizm stale 
uzupełnia objętość tego płynu. Dzięki jego obecności dziecko jest chronione od 
wstrząsów i zakażeń.

Pod koniec ciąży, w pobliżu terminu porodu, główną rolą macicy jest 
samoistne „opróżnienie się". W czasie porodu macica regularnie kurczy się, 
dzięki czemu stopniowo otwiera się jej podstawa (szyjka), co umożliwia 
dziecku wejście do kanału rodnego. Gdy cały proces już się rozpocznie, kończy 
się dopiero po urodzeniu dziecka, łożyska i błon płodowych, czyli całej 
zawartości jamy macicy. Wydalone łożysko i błony płodowe nazywa się 
popłodem. Macica w ciągu następnych godzin i tygodni, pobudzana działaniem 
hormonów, obkurcza się. Wydzielanie tych hormonów zwiększa się w czasie 
ssania piersi przez dziecko. Macica stopniowo zmniejsza się i powraca do 
swojego pierwotnego kształtu i wielkości. Cały ten proces kończy się pod 
koniec 6. tygodnia po porodzie.

Kości miednicy
Twoja miednica, jako część twojego ciała, w najbardziej bezpośredni 

sposób jest związana z rodzeniem, Stanowi ona kostne rusztowanie kanału 
rodnego, przez który przechodzi dziecko w swojej drodze na świat. W czasie 
ciąży twój organizm wydziela hormony, które powodują rozluźnienie więzadeł 
miednicy przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia ruchomości w 
stawach. Ma to bardzo istotne znaczenie dla odpowiedniego dostosowania się 
miednicy do kształtu płodu w czasie rodzenia. Dzięki wykonywaniu ćwiczeń 
przedstawionych w następnym rozdziale możesz zwiększyć jej naturalną 
elastyczność, która w czasie porodu może się okazać bardzo pomocna. 
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Spróbuj:
1. Klęknij na podłodze i wypchnij miednicę ku przodowi. Ręce oprzyj na 

biodrach (a) i wyczuj grzebień kości biodrowej (struktury kostne 
wyczuwalne po bokach). Następnie wzdłuż jego krzywizny rozcieraj 
kciukami okolice pleców. Postaraj się również wyczuć przez skórę kość 
łonową, znajdującą się z przodu miednicy, kość krzyżową (tylna ściana 
jamy miednicy) i kość guziczną (ogonową), znajdujące się z tyłu.

2. Usiądź na rękach i staraj się wyczuć guzy kulszowe (b).
3. Klęknij na jednym kolanie. Spróbuj odnaleźć łuk łonowy. Zapoznaj się z 

jego krzywizną, rozciągającą się od guzów kulszowych do okolicy pod 
spojeniem łonowym. W czasie porodu główka twojego dziecka będzie pod 
nim przechodziła (c).

Wewnętrzny kształt miednicy przypomina zagięty walec, co w sposób 
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optymalny ułatwia główce dziecka przejście.
Oglądając miednicę od góry, widać wejście do kanału miednicy, przez 

które przechodzi główka dziecka rozpoczynając poród, natomiast patrząc z dołu 
widać otwór, przez który dziecko wydostaje się na świat.

Miednica ma 4 połączenia stawowe: spojenie łonowe, dwa stawy 
krzyżowo-biodrowe i staw krzyżowo guziczny.

Spojenie łonowe znajduje się z przodu i w czasie porodu rozstępuje się o 
ponad 1 cm, aby zrobić miejsce główce dziecka.

Z tyłu znajdują się 2 stawy krzyżowo-biodrowe. Dzięki nim możliwy jest 
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ruch obrotowy miednicy, zwiększający przekrój kanału miednicy i 
przystosowujący jego kształt do przechodzącego przez niego dziecka.

Staw krzyżowo guziczny znajduje się między kością krzyżową a guziczną. 
Również i on ulega rozluźnieniu w czasie ciąży, tak że kość guziczną może 
odchylać się do tyłu ustępując miejsca rodzącemu się dziecku. Gdy pochylasz 
się do przodu, jak w klęku podpartym lub kucaniu, kość krzyżowa i guziczną 
unoszą się otwierając i zwiększając wyjście z kanału miednicy. W czasie 
odginania się do tyłu lub leżenia zmniejsza się ono o około 30%. Jest to jeden 
z ważniejszych przyczyn tego, że pozycje leżąca lub półleżąca na plecach są 
najgorszymi pozycjami porodowymi.
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Mięśnie i więzadła miednicy

Stawy miednicy są połączone silnymi więzadłami włóknistymi. 
Za zmiany dynamiczne zachodzące w twojej miednicy odpowiedzialne są 

mięśnie przyczepione do jej kości, które kurcząc się i rozkurczając powodują 
ruchy w stawach. Do mięśni miednicy zalicza się znajdujące się z tyłu mięśnie 
pośladkowe, które również mają wpływ na stawy biodrowe, kręgosłup, górną 
cześć ciała i są szczególnie ważne w czasie ciąży. U podstawy miednicy, wokół 
wyjścia masz mięśnie tworzące jej dno, tzw. przeponę miednicy. Niektóre 
włókna tych mięśni otaczają, układając się w kształt 8, przechodzące przez 
przeponę odbytnicę pochwę i cewkę moczową. Poza tym służą jako podparcie 
dla zawartości jamy brzusznej i jamy miednicy, i to przez nie przejdzie twoje 
dziecko w czasie porodu.

Innymi mięśniami, przyczepionymi do miednicy, są mięśnie grzbietu, 
brzucha i kończyn dolnych. Na miednicy, która odpowiada za prawidłowy 
rozkład sił, wspiera się cała górna część ciała. Wspiera ona również i ochrania 
macicę wraz z rosnącym płodem.

Utrzymanie właściwego pochylenia miednicy ma istotne znaczenie dla 
zachowania prawidłowej sylwetki w czasie ciąży, bezpieczeństwa płodu i 
prawidłowego przebiegu porodu. Ćwiczenia wykonywane w czasie ciąży dotyczą 
głównie miednicy i wszystkich ważniejszych stawów.

Kręgosłup
Twój kręgosłup to struktura kostna składająca się z ułożonych jeden na 

drugim kręgów. U podstawy znajduje się kość guziczna (ogonowa), powyżej 
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niej jest kość krzyżowa, zbudowana ze zrośniętych kręgów krzyżowych (tylna 
ściana jamy miednicy). Ponad nią rozpoczyna się odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa, a następnie piersiowy i szyjny, dzięki któremu możesz 
wyprostować szyję i unieść głowę. Im wyżej, tym kręgi stają się mniejsze i 
delikatniejsze. Między kręgami znajdują się elastyczne krążki (dyski), które 
amortyzują działające na kręgosłup siły i

umożliwiają jego ruchomość. Twój kręgosłup jest w stanie wykonywać 
wiele różnych ruchów. Możesz się wyginać w przód lub w tył, wykonywać ruchy 
skrętne w obydwie strony, pochylać się na boki lub wykonywać ruch będący 
składową wszystkich opisanych.

Kręgosłup jest głównym oparciem dla twojego szkieletu kostnego, a 
także niektórych narządów wewnętrznych, dla żeber i płuc, a też dla głowy. W 
kanale znajdującym się we wnętrzu kręgosłupa przebiega rdzeń kręgowy 
będący składową ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki ruchomości 
kręgosłupa możesz utrzymać równowagę ciała i wykonywać wiele innych 
ruchów.

W czasie ciąży spoczywa na nim dodatkowe zadanie — utrzymywanie 
ciężaru twojej powiększającej się macicy i płodu. Wraz z ich wzrostem 
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następuje odpowiednia zmiana naturalnych krzywizn kręgosłupa, tak abyś 
mogła utrzymać równowagę z dodatkowym obciążeniem z przodu. Główna 
część obciążenia jest przenoszona przez dolny odcinek kręgosłupa, przez który 
cały ciężar górnej części ciała jest przekazywany przez miednicę na kończyny 
dolne i stopy. Po porodzie kształt kręgosłupa (jego krzywizny) wraca do stanu 
poprzedniego. Pamiętaj, że do czasu aż dziecko zacznie chodzić będzie on 
musiał radzić sobie ze zwiększonym obciążeniem spowodowanym noszeniem 
dziecka na ręku.

Zdrowy kręgosłup łatwo przystosowuje się do zmian wynikających z 
obecności ciąży i późniejszego macierzyństwa. Niestety często istnieją 
zaburzenia jego ruchomości z których nie zdajemy sobie sprawy, a które w 
wyniku ciąży i porodu mogą być powodem złej sylwetki i bólów kręgosłupa. 
Ćwiczenia przedstawione w następnym rozdziale pozwolą ci zmniejszyć 
ewentualne bóle i z pewnością przyczynią się do wzmocnienia i zwiększenia 
ruchomości kręgosłupa.

Serce i płuca
W czasie ciąży zwiększa się u ciebie objętość krwi krążącej i płynu 

tkankowego, aby zapewnić wystarczający przepływ krwi przez macicę i łożysko. 
Wobec tego twoje serce jest zmuszone do cięższej pracy. Pojawiają się też 
zmiany w oddychaniu. W konsekwencji cały organizm zmuszony jest do 
cięższej pracy niż zazwyczaj.

W miarę przyrastania masy płodu wykonywanie ćwiczeń i czynności 
codziennych może ci sprawiać pewne trudności. Mimo to powinnaś myśleć o 
nadchodzącym porodzie i starać się  utrzymać oraz poprawić swoją 
elastyczność i siłę. Przez odpowiednie, niezbyt męczące  ćwiczenia możesz 
poprawić wydolność układu krążenia i oddechowego tak, aby zapewnić 
właściwe utlenowanie krwi dostarczanej twemu dziecku.
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Uprawiaj sport, jeśli wcześniej to robiłaś. Możesz chodzić na spacery, 
tańczyć lub jeździć na rowerze. Szczególnie wskazane jest pływanie. W czasie 
pływania żabką można ćwiczyć głębokie i spokojne oddychanie (zob. rozdz. 4).

Życie płciowe wraz z orgazmami jest szczególnie wskazane w czasie 
ciąży. Próbuj nowe pozycje: na czworaka, pozycję kolankowo-łokciową, „na 
łyżeczkę" - w leżeniu bokiem, przywierając plecami do brzucha partnera, aby 
uniknąć ucisku brzucha. Jest to okazja do miłego eksperymentowania!

Prawidłowy przebieg ciąży

Gdy twój organizm przystosuje się do fizycznych i emocjonalnych zmian 
wynikających z rozwoju ciąży, może to być dla ciebie czas doskonałego zdrowia 
i witalności. Odpowiednia dieta, wykonywanie ćwiczeń i świadomość własnych 
uczuć pomogą zachować dobre samopoczucie.

Do typowych dolegliwości pojawiających się w związku z ciążą należą: 
bóle krzyża, skurcze mięśni, zaparcia, bezsenność i zgaga. W większości 
przypadków można sobie z nimi poradzić samodzielnie przez wykonywanie 
odpowiednich ćwiczeń i odpowiednią dietę. Sporadycznie występuje 
konieczność interwencji lekarskiej. W książce „Ciąża naturalna" (zob. „Polecane 
piśmiennictwo") opisałam wiele sposobów utrzymania w czasie ciąży zdrowia 
fizycznego i psychicznego, i zwiększenia zaufania do samej siebie. Omówiłam 
też alternatywne sposoby leczenia - homeopatię, ziołolecznictwo i 
akupunkturę. Dzięki nim w bezpieczny dla ciąży i skuteczny sposób można 
wzmocnić wrodzone siły własnego organizmu. W książce znalazły się również 
praktyczne wskazówki, jak zapobiegać, radzić sobie samemu lub stosować 
specjalną kurację środkami naturalnymi w przypadku wystąpienia pospolitych 
dolegliwości.
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3 Ćwiczenia w czasie ciąży, wykorzystanie elementów jogi
W czasie 9 miesięcy ciąży twój organizm musi przystosować się do 

pojawiających się, wielkich zmian fizjologicznych. Układ oddechowy, trawienny 
i wydzielniczy muszą sprostać nowym wymaganiom.

We wczesnym okresie ciąży zmiany są najszybsze, zmienia się 
wydzielanie hormonów, postępuje adaptacja fizyczna i psychiczna. Musisz sobie 
radzić z nudnościami i uczuciem przemęczenia, typowymi dla tego okresu. W 
połowie ciąży czujesz się już znacznie lepiej, zdrowa, pełna energii i dobrego 
samopoczucia. W tym czasie warto, abyś rozpoczęła ćwiczenia, które rozwijają 
zdolności przystosowawcze organizmu do ciąży. W ostatnich miesiącach główne 
zmiany wynikają z przyrostu masy płodu, dlatego wykonywane ćwiczenia 
powinny być ukierunkowane na wzmocnienie i ochronę kręgosłupa oraz 
wzmocnienie całego ciała, jednak nie powinny zmuszać cię do dużego wysiłku. 
Również wtedy potrzebujesz przygotowania do samego porodu i opieki nad 
noworodkiem.

Większość z przedstawionych w tym rozdziale ćwiczeń wywodzi się z 
hatha-jogi. Są one szczególnie przydatne w zwiększeniu ogólnej elastyczności 
potrzebnej w czasie ciąży. Niektóre z ćwiczeń wzmacniających poszczególne 
grupy mięśniowe zostały zapożyczone z fizykoterapii.

Hatha-joga jest starożytnym systemem ćwiczeń, który rozwinął się w 
Indiach, a obecnie jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie. Jest to 
sposób na rozluźnienie ciała i uspokojenie umysłu. Głównym celem ćwiczeń 
jest osiągnięcie równowagi z siłą ciężkości, której działaniu człowiek podlega 
przez cały czas. Dzięki nim możesz nauczyć się, jak za pomocą oddychania i 
bez niepotrzebnego wysiłku pozbyć się napięć i sztywności mięśni.

Wcześniej wspomniałam już, jak ważne jest współdziałanie z ciążeniem 
ziemskim w czasie porodu przez przyjęcie odpowiedniej pozycji. Każde z 
przedstawionych w tym rozdziale ćwiczeń rozwija odruchową zdolność ciała do 
właściwego współdziałania z siłą ciężkości. To da ci w czasie porodu poczucie 
zaufania do własnych sił. Będziesz w lepszym kontakcie z własnym instynktem, 
łatwiej pozbędziesz lęku i napięć, które mogą niepotrzebnie wstrzymywać 
poród. Dzięki jodze, nawet w czasie najsilniejszych i najbardziej bolesnych 
skurczów, możliwe będzie zachowanie spokoju przez skupienie się na własnym 
oddychaniu.

Ćwiczenia jogi są w stanie ci pomóc w przystosowaniu się do ciąży i 
porodu. Uczą one skupienia uwagi na sobie, a także na dziecku obecnym w 
twoim ciele. Doświadczając absolutnego spokoju i wewnętrznej ciszy w czasie 
ćwiczeń jogi, zacieśniasz więzy z twoim dzieckiem. Przyczyniasz się tym 
również do wzmocnienia waszego wzajemnego, podświadomego kontaktu. 
Wykonując ćwiczenia, uświadamiasz sobie cud poczęcia rozwijający się w 
twoim ciele i dojrzewa w tobie uczucie miłości, dzięki któremu będziesz gotowa 
przez następne lata opiekować się dzieckiem.

Na czym polega joga?
Mówiąc najprościej, joga jest systemem ćwiczeń mających na celu 

przywrócenie i utrzymanie właściwego zakresu ruchów ciała, uwzględniając 
jednocześnie jego odpowiednie współdziałanie z siłą ciężkości.
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Gdy masz złą postawę, ciało traci równowagę w stosunku do ciążenia 
ziemskiego. Jest to również przyczyna nieprawidłowego wzrostu napięcia 
mięśni górnej części ciała, co powoduje jej ociężałość. W tej sytuacji nawet 
niewielkie zaburzenie istniejącej równowagi powoduje bóle i uczucie 
dyskomfortu odbierane przez człowieka jako coś, co nie ma przyczyny. 
Typowymi nieprawidłowościami sylwetki, stanowiącymi ukrytą epidemię 
współczesnej ludzkości są: zaokrąglone plecy, garby, zniekształcenia 
kręgosłupa, wystająca żuchwa, skrócenie szyi i sztywne nogi. U większości z 
nas w mięśniach i stawach odkłada się mnóstwo niepotrzebnego napięcia. 
Winnymi tego są stresy, pośpiech, siedzący tryb życia, utrata kontaktu z 
naturą, złe nawyki postawy i niska kultura fizyczna, tłumienie emocji - to 
wszystko jest bardzo powszechne w dzisiejszych czasach.

Joga dociera do korzeni tych napięć i daje ci możliwość uwolnienia się od 
nich. Dobra postawa zależy od harmonijnej równowagi między masą ciała a siłą 
ciążenia. Pierwszym etapem jogi jest uświadomienie sobie, w jaki sposób ta 
siła działa na twoje ciało, bez względu na to, w jakim położeniu się ono 
znajduje. Na przykład gdy stoisz, czujesz, jak twój ciężar przenosi się przez 
pięty w dół. Jesteś jak drzewo, które rozpościera swe korzenie. Gdy siedzisz, 
czujesz ciężar swojej miednicy, a kręgosłup, w miarę jak przenosisz ciężar na 
guzy kulszowe, się rozluźnia. Można to określić jako „ukorzenianie się". Daje to 
poczucie zarówno fizycznej, jak i psychicznej równowagi.

Dzięki „solidnym fundamentom" szyja, ręce i górna część tułowia są 
dobrze podtrzymywane, stają się lekkie i swobodne. Im pewniej duża część 
ciała trzyma się podłoża, tym łatwiej możesz rozluźnić wszystkie części 
znajdujące się powyżej. Kręgosłup, podobnie jak pień drzewa, rozciąga się w 
dwóch kierunkach: od pasa w dół, w kierunku środka ziemi, i od pasa w górę, 
w stronę nieba, rosnąc jak gałęzie i liście w kierunku światła.

Twoim kolejnym krokiem, po zapewnieniu sobie solidnego podparcia, jest 
skupienie się na rytmie własnego oddechu. Umożliwi ci to uspokojenie umysłu i 
skupienie uwagi na swoim wnętrzu, na czymś co nazywam „środkiem". Teraz 
możesz zacząć pracę z naturalnymi „falami" oddechu. Możesz zacząć kierować 
wydech w dół, zgodnie z siłą ciążenia, w kierunku twoich „korzeni", podczas 
gdy wdech staje się mimowolny, dając uczucie swobody i pozwala rozciągnąć 
kręgosłup. Początkowo może się to wydawać trudne, ale w miarę ćwiczeń, po 
nauczeniu się odpowiedniego utrzymywania równowagi, takie oddychanie staje 
się naturalne.

Wynika z tęgo, że celem jogi nie jest jedynie nauczenie różnych pozycji. 
Cały sekret polega na tym, aby poznać i zrozumieć sposób zachowania 
harmonii z Ziemią przez skupienie się na oddychaniu i utrzymaniu równowagi 
w stosunku do siły ciężkości. Dzięki zapewnieniu sobie „właściwego 
zakorzenienia" i odpowiednim skupieniu się na swoim wnętrzu możni uwolnić 
się od bólu, strachu i nadmiernego napięcia. Z tego powodu joga jest bardzo 
użyteczna jako metoda ćwiczeń w czasie ciąży i porodu. Pozwala podświadomie 
reagować na następujące po sobie zdarzenia, nie koncentrować się na 
napięciu, bólu i lęku.

Niektóre z pozycji jogi wymagają wykonania złożonych ruchów, co 
równocześnie angażuje kilka części ciała. Na podstawie zwykłego skłonu do 
przodu możemy prześledzić podstawowe mechanizmy  rządzące ćwiczeniami 
opartymi na jodze.
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Jest to ćwiczenie, które sprzyja rozciągnięciu mięśni tylnej powierzchni 
nóg. Przy jego wykonywaniu stawy biodrowe działają jak zawiasy. W czasie 
zginania tułowia w przód od pewnego momentu ruch staje się mimowolny, 
ponieważ siła ciężkości powoduje opadanie tułowia. Zatrzymuje go siła, jaką 
wywierają naciągnięte mięśnie tylnej powierzchni nóg. W dalszym etapie ciężar 
górnej połowy ciała, wspomagany siłą ciężkości, powoduje ich rozciąganie. 
Wykonaj następujące ćwiczenie:

1)  Stań prosto ze stopami ustawionymi równolegle i rozstawionymi na 
około 30 cm. W czasie wydechu przenoś ciężar ciała na pięty tak, aby stopy 
pewnie spoczywały na ziemi. Ręce złóż za plecami tak, aby wewnętrzna strona 
dłoni przywierała do siebie.

2)  Pochyl się do przodu, nie zginając kolan. Ręce trzymaj z tyłu i staraj 
się, aby kręgosłup był wyprostowany.

3)  Utrzymuj się w tej pozycji przez kilka sekund, a następnie powoli się 
wyprostuj, cały czas głęboko oddychając.

Z pewnością w czasie wykonywania tego ćwiczenia odczuwasz wyraźnie 
rozciąganie mięśni na tylnej powierzchni nóg, powodujące ich rozluźnienie. 
Czasami ćwiczenie to może być bolesne i z pewnością zastanawiasz się, 
dlaczego, skoro mięśnie były rozluźnione. Powodem może być twój tryb życia, 
w którym rzadko wykorzystujesz pełną możliwość skłonu, w związku z czym 
mięśnie skracają się, ograniczając możliwość pochylenia tułowia w przód.

Z natury nasze ciało jest zdolne do zgięcia się jak scyzoryk tak, aby 
brzuch i klatka piersiowa spoczywały płasko oparte o uda, podczas gdy dłonie 
opierały się o ziemię. Oczywiście wykonanie tego ćwiczenia w zaawansowanej 
ciąży będzie możliwe jedynie z rozstawionymi nogami, aby zrobić miejsce dla 
brzucha (zob. str. 99)! W tej pozycji stopy pewnie spoczywają na ziemi, a siła 
ciężkości przyciąga tułów, powodując rozciąganie mięśni na tylnej powierzchni 
nóg. Musisz całkowicie rozluźnić mięśnie grzbietu, ponieważ kurczą się mięśnie 
znajdujące się z przodu ciała. Wykonanie kilku głębokich oddechów pozwali ci 
zapomnieć o uczuciu napięcia w mięśniach nóg i pomoże w rozluźnieniu 
kręgosłupa. W miarę wykonywania tego ćwiczenia staje się ono łatwiejsze i 
mniej obciążające.

Wykonując różne ćwiczenia szybko zauważysz, że przewlekłe wzmożone 
napięcie mięśni istnieje również w innych miejscach, choć sobie tego nie 
uświadamiałaś. Dopiero w czasie wykonywania różnych ćwiczeń okazuje się, że 
nie wszystkie ruchy możemy wykonać w pełnym zakresie. Najlepsze są 
ćwiczenia oparte na naturalnych zdolnościach do wykonywania danych ruchów. 
Uzyskanie poprawy zależy jedynie od sumiennego i regularnego ich 
wykonywania. „Zesztywniałe" mięśnie odzyskają swoje właściwości, a wraz ze 
zmniejszeniem się ich napięcia możliwe będzie wykonywanie ruchów w stawach 
w pełnym zakresie.

Przedstawione dalej ćwiczenia są oparte na jodze, rozwijają elastyczność 
i rozluźniają mięśnie. Zarazem są to ćwiczenia bezpieczne, nie wymagające 
nadmiernego wysiłku. Ciąża jest wspaniałym i niepowtarzalnym czasem, w 
którym można pozwolić ciału na zmniejszenie przewlekłych napięć i dzięki 
temu stać się bardziej rozluźnionym. Jeżeli w przeszłości nigdy nie ćwiczyłaś, 
niektóre z przedstawionych tutaj ćwiczeń początkowo mogą się wydawać 
trudne. Jednak w miarę nabierania wprawy będzie ci coraz łatwiej je 
wykonywać.
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Korzyści z wykonywania ćwiczeń opartych na jodze
1) W miarę jak twoje mięśnie stają się elastyczniejsze, a stawy bardziej 

ruchome, poprawia się zdolność i swoboda w wykonywaniu ruchów i 
utrzymywaniu równowagi. Podczas gdy jedne grupy mięśniowe kurczą się, 
mięśnie w stosunku do nich antagonistyczne muszą się rozluźnić. Jeżeli 
zachowujesz równowagę między tymi dwoma mechanizmami, to ruch w 
stawie jest skuteczniejszy, a twoja postawa się poprawią. Dzięki temu 
możesz utrzymać odpowiednią sylwetkę w czasie ciąży, a to zapobiega 
wystąpieniu bólów krzyża.

2)  Oddychanie w znacznym stopniu zależy od prawidłowej sylwetki. Jeżeli 
miednica i kręgosłup są w odpowiedniej równowadze, ramiona są 
rozluźnione, a klatka piersiowa może się swobodnie rozszerzać, oddech nie 
jest ograniczony. Dzięki temu krew twoja i twojego dziecka zawiera 
odpowiednią ilość tlenu.

3)  W miarę poznawania coraz nowszych ćwiczeń z pewnością uda ci się wybrać 
takie, które pomogą pokonać typowe dolegliwości występujące w ciąży, np. 
bóle stawów biodrowych lub żebrowych, skurcze mięśni nóg, bóle głowy, 
zgagę.

4)  Jakość krążenia krwi zależy w znacznej mierze od pracy mięśni. Pracują 
one jak pompy przyspieszające przepływ krwi i wspomagające jej powrót do 
serca. Gdy mięśnie są napięte, naczynie przez nie przebiegające zwężają 
się, co siłą rzeczy upośledza twoje krążenie krwi i — oczywiście -pośrednio 
wpływa na krążenie u dziecka. Dzięki ćwiczeniom twoje dziecko otrzyma 
wszystko, co jest mu niezbędne, aby było silne i zdrowe. Możesz też 
zmniejszać skutki lub zapobiegać problemom związanym z zaburzeniami 
krążenia -żylakom podudzi, żylakom odbytu i obrzękom. Ćwiczenia 
pomagają też w obniżeniu ciśnienia tętniczego, co zapobiega powikłaniom 
związanym z jego wzrostem.

5) Ćwiczenia jogi pomagają opanować zmęczenie. Skrócone i zastałe mięśnie 
ograniczają ruchy, przepływ energii jest „zablokowany". Po wykonaniu serii 
ćwiczeń odczujesz przyjemną świeżość i zapał. W miarę powtarzania 
ćwiczeń te odczucia będą narastać. Dzięki temu ciąża może być okresem w 
twoim życiu, w którym zdrowie i energia będą lepsze niż kiedykolwiek.

6) Większość z ćwiczeń proponowanych do wykonania w czasie ciąży odbywa 
się w pozycjach podobnych do tych, jakie odruchowo przybierają kobiety w 
czasie rodzenia. Tak więc dzięki ćwiczeniom można się zapoznać i 
przyzwyczaić do przyjmowania naturalnych pozycji porodowych, które 
stosowano już od wieków. Twoje ruchy będą swobodne i instynktowne, a 
ciało będzie samo wiedziało, jak się zachować. Joga pomoże ci wejść głębiej 
w kontakt z twoim „środkiem". Łatwiej ci będzie poddać się potężnym siłom, 
które ujawnią się w twym ciele podczas porodu.

7)  Gdy zmniejsza się sztywność, ciało nie odczuwa bólu.

8)  W czasie ćwiczeń oswoisz się z uczuciem dyskomfortu, a nawet bólu, co 
przyda ci się w czasie porodu, gdyż poród stawia wymagania, które 
wykraczają poza twoje normalne granice przeżywania bólu. Przez ćwiczenia 



J. Balaskas – Poród aktywny 43

w czasie ciąży, dzięki którym uczysz się przekraczania tych granic, możesz 
stopniowo przygotować się do nadchodzącego rozwiązania. Te ćwiczenia 
uczą cię, jak poddać się siłom, które są w tobie. Jest to najlepszy sposób 
przygotowania się do rodzenia, pomaga zmniejszyć ból i pozwala na 
współpracę z powtarzającymi się skurczami macicy. Możliwe jest to jednak 
tylko wtedy, gdy poddasz się temu, co dzieje się z ciałem i uczuciami, 
zaakceptujesz to, a jednocześnie odprężysz się, me próbując odruchowo 
działać wbrew ciału. Jedna z matek powiedziała:

„Dzięki ćwiczeniom nauczyłam się w jaki sposób zjednoczyć 
się zarówno fizycznie jak i psychicznie ze zmianami 
prowadzącymi nieuchronnie do narodzin mojego dziecka. 
Nauczyłam się, jak „podążać" za swoim ciałem, nawet jeśli 
ból był trudny do zniesienia. Byłam przygotowana fizycznie i 
duchowo na wszelkie ewentualności, które mogły wystąpić. 
Dzięki temu mogłam podejść do ostatecznego rozwiązania ze 
spokojem i zadowoleniem".

9) Jeżeli w czasie porodu nastąpią nieoczekiwane powikłania, to dzięki 
doświadczeniu, jakie zdobędziesz w czasie ćwiczeń w okresie ciąży, łatwiej ci 
będzie im przeciwdziałać.

Ćwiczenia
Do ćwiczeń najlepiej wybierz sobie stałą porę dnia, w których będziesz 

miała trochę czasu wyłącznie dla siebie. Może to być np. rano, przed 
rozpoczęciem dnia lub wieczorem na jego zakończenie. Przed ćwiczeniami nie 
powinnaś spożywać obfitych posiłków. Miejsce do ćwiczeń wybierz tak, aby 
miało miękkie podłoże, np. dywan, i jedną pustą ścianę. Potrzebne są również 
dwie poduszki i niski stołek lub sterta dużych książek.

Program ćwiczeń obejmuje osiem sesji. Sześć z nich to ćwiczenia 
podstawowe, które należy wykonywać codziennie i tak często jak to jest 
możliwe (w opisach są one oznaczone gwiazdką i podpisane „Podstawowe" I-
IV). Wykonanie cyklu przed, stawionych ćwiczeń nie powinno zająć więcej niż 
1,5 godziny Nie ma konieczności dokładnego odtwarzania przedstawionego 
programu, ćwiczenia możesz sobie dobierać według własnego zapotrzebowania 
i preferencji, pamiętając jednak, żeby nie pominąć tych podstawowych.

Możesz rozpocząć ćwiczenia tuż po zakończeniu 12 tyg, ciąży, chyba że 
lekarz nie będzie miał żadnych przeciwwskazań, abyś rozpoczęła wcześniej. 
Pamiętaj jednak, że na rozpoczęcie ćwiczeń nigdy nie jest za późno.

W czasie ćwiczeń stosuj zasadę, że daną pozycję utrzymuje się tak 
długo, jak jest to wygodne i nie wymaga nadmiernego wysiłku. Zmierzaj 
jednak do wydłużania tego czasu, w miarę nabierania wprawy. Ćwiczenia 
rozpocznij od nauczenia się kilku ruchów i stopniowo ucz się kolejnych, starając 
się wykonać cały przewidziany program. Na początku ćwiczeń będziesz 
odczuwała własną „sztywność", ale ustąpi ona po około 2-3 tygodniach 
regularnych zajęć. Stopniowo, w miarę twojego ogólnego rozluźniania się, 
ćwiczenia staną się prawdziwą przyjemnością. Niektóre z nich możesz 
wykonywać w czasie codziennych czynności i w czasie oglądania telewizji, 
czytania książki, rozmowy z przyjaciółmi. Inne będą wymagały skupienia. 
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Wszystkie przedstawione ćwiczenia, wykonywane zgodnie z zaleceniami, są w 
pełni bezpieczne dla przebiegu ciąży. W miarę przyzwyczajania się, czasy 
przebywania w poszczególnych pozycjach możesz wydłużać. Jeżeli któreś z 
ćwiczeń, mimo kilkakrotnych prób, nadal sprawia ci trudności, to możesz je 
pominąć, skupiając się na tych, które wykonujesz z łatwością. Początek 
ćwiczenia jest łatwy, ale w miarę dalszego wykonywania go będziesz czuła 
rozciąganie. W tym momencie zatrzymaj się i pozostań w danej pozycji, aż 
uczucie rozciągania osłabnie. Stopniowo zakresy twoich ruchów będą się 
zwiększały, a całe ciało stanie się bardziej giętkie i rozluźnione.

Kilka ostrzeżeń i rad
Ćwiczenia jogi możesz wykonywać bez względu na to, czy już kiedyś 

ćwiczyłaś, czy nie. Jeżeli jednak cierpisz na przewlekłe choroby kręgosłupa lub 
istnieją jakieś czynniki obciążające przebieg ciąży, np, wcześniejsze poronienia 
czy też masz założony szew na szyjkę macicy, to przed rozpoczęciem ćwiczeń 
omów to ze swoim lekarzem i zastosuj się do jego wskazówek.

Jeżeli w czasie ciąży pojawi się krwawienie z dróg rodnych, natychmiast 
skontaktuj się ze swoim lekarzem lub położną, przerwij ćwiczenia i połóż się do 
łóżka. Nie zawsze wystąpienie krwawienia zwiastuje poważne powikłania.

Wbrew powszechnej opinii, bóle pleców nie muszą być nieodłącznym 
atrybutem ciąży. Działanie hormonów rozluźnia stawy, a ty przystosowujesz się 
do zwiększającej się masy ciała. Pojawiające się bóle pleców są wynikiem 
nieprawidłowej postawy spowodowanej bądź to wcześniejszymi wadami, 
których istnienia mogłaś sobie nie uświadamiać przed zajściem w ciążę. Gdy 
pojawią się bóle krzyża, ból w stawach krzyżowo-biodrowych, bóle głowy 
(sinusitis) czy tez wszelkie inne bóle stawów, skontaktuj się z rehabilitantem 
lub osteopatą, zajmującymi się ciężarnymi.

Dzięki wykonywaniu przedstawionych ćwiczeń możesz zmniejszyć 
dolegliwości związane ze skurczami łydek, bólami pleców, żylakami podudzi i 
odbytu. Można też obniżyć ciśnienie krwi, przeciwdziałać bezsenności, 
zmęczeniu, nudnościom i innym dolegliwościom związanym z ciążą. Przed 
wykonaniem każdego ćwiczenia dokładnie przeczytaj instrukcję i zapoznaj się z 
przestrogami.

Przedstawione tu ćwiczenia są nieocenione dla matek z dużą lub 
bliźniaczą ciążą. W tych przypadkach należy jednak być szczególnie ostrożnym, 
gdyż organizm jest bardzo obciążony. Reaguj na sygnały, które wysyła ciało, 
mówiące o tym, że powinnaś zwolnić lub zaprzestać ćwiczeń.

Niektóre kobiety odczuwają pewne dolegliwości, leżąc na plecach, przede 
wszystkim w ciągu ostatnich 6 tygodni ciąży. Przyczyną jest ucisk powiększonej 
i coraz cięższej macicy na duże naczynia jamy brzusznej, przez co pogarsza się 
przepływ krwi w organizmie, powodując czasami zawroty głowy. Jeżeli taka 
sytuacja się wydarzy, należy przekręcić się na bok, a następnie przejść do 
klęku podpartego. W przyszłości nie powinno się już wykonywać ćwiczeń w 
leżeniu na plecach. Jednak u większości kobiet nie spotyka się tego rodzaju 
dolegliwości, jeżeli nie leżą zbyt długo. Leżąc na plecach, z nogami zgiętymi w 
kolanach lub opartymi nieco wyżej, można doskonale odpocząć Mimo to w 
ciągu ostatnich 6 tygodni ciąży należy raczej unikać leżenia na plecach.

Stanie lub pochylanie się w przód może być również odbierane jako 
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niewygodne. Przy ćwiczeniach obowiązuje nadrzędna zasada: przewodnikiem 
jest twoje własne ciało. Nie wykonuj ćwiczeń, które ci nie odpowiadają, a gdy 
odczuwasz zmęczenie przerwij zajęcia i odpocznij.

Wskazówki praktyczne
• Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu ciąży i twojego dobrego 

samopoczucia konieczne są wizyty kontrolne u położnej lub lekarza, lub w 
klinice, a także regularne wykonywanie ćwiczeń.

• W czasie ciąży noś buty na płaskim obcasie. Jeżeli to tylko możliwe, siadaj na 
niskim stołku lub stercie książek zamiast na krześle, lub na podłodze ze 
skrzyżowanymi lub szeroko wyprostowanymi nogami.

• Raźniej jest ćwiczyć w kilka osób. Możesz się umówić z koleżanką, która jest 
również w ciąży, lub stworzyć małą grupkę ćwiczących. Niektóre z ćwiczeń, 
w których potrzebna jest druga osoba, możesz wykonywać ze swoim 
partnerem. Na pewno i on na tym skorzysta.

• Przed lub po ćwiczeniach rozciągających miło jest wziąć ciepłą kąpiel lub 
prysznic, lub nawet popływać.

Cykl ćwiczeń I: Skupienie

A. Sposób siedzenia
Jeżeli wykonujesz to ćwiczenie po raz pierwszy, w jego trakcie ktoś 

powinien na głos odczytywać jego kolejne etapy.
1)  Usiądź opierając się plecami o ścianę. Jedną stopę ułóż z przodu, drugą 

przed nią lub po prostu usiądź ze skrzyżowanymi nogami. Upewnij się, że 
kość krzyżowa przylega do ściany.

2)  Zamknij oczy. Rozluźnij mięśnie karku, pochylając lekko głowę w przód, 
kierując brodę do klatki piersiowej. Rozluźnij barki. Nie zmieniając 
normalnego rytmu oddychania staraj się na nim skupić. W czasie 
oddychania zwracaj uwagę na pełny wydech.

Staraj się czuć, jak guzy kulszowe stykają się z podłogą. W czasie 
wydechu poczuj, jak miednica wciska się w podłoże, na którym siedzisz, 
rozluźnij biodra, kolana i nogi pozwalając, aby swobodnie poddawały się sile 
ciężkości. Usiądź mocno tak, abyś wyraźnie czuła kość krzyżową, dzięki czemu 
twoje ciało uzyska pewne podparcie z jednoczesnym rozluźnieniem pleców. 
Bądź świadoma ułożenia swojego kręgosłupa, który bezpiecznie spoczywa na 
całej swojej długości, od kości ogonowej, przez okolicę lędźwiową, między 
ramionami, aż do szyi.

Przy każdym wydechu staraj się rozluźnić powieki, żuchwę, szyję i barki, 
mięśnie brzucha i miednicy. Dłonie delikatnie połóż na brzuchu, tuż powyżej 
spojenia łonowego.

B. Oddychanie (Podstawowe I)*
1) Nie zmieniając pozycji, skup się na oddychaniu, zwracając szczególną 

uwagę na wydechy. Zazwyczaj oddychamy przez nos, teraz jednak staraj się 
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powoli wydychać powietrze przez usta. Po zakończeniu wydechu zrób króciutką 
przerwę. Następnie wykonaj wdech przez nos, czując jak płuca ponownie się 
wypełniają.

Oddychaj w ten sposób przez chwilę, pamiętając o rozluźnieniu ciała. 
Oddechy powinny być spokojne, a wydech powinien trwać dwa razy dłużej niż 
wdech.

2) Oddychając nieco głębiej, wdech przez nos wydech przez usta, skup 
się na swoim brzuchu. Wczuwaj się w jego ruchy wraz z rytmem oddechowym. 
Po wydechu zmniejsza się ciśnienie w jamie brzusznej, odczuwasz to jako 
odsuwanie się brzucha od twoich rąk. Krótka przerwa, a następnie wdech. Tym 
razem brzuch wędruje do przodu. Oddychaj spokojnie, skupiając się na 
przesuwaniu się brzucha do przodu i do tyłu. Pozostałe części ciała utrzymuj 
rozluźnione. Klatka piersiowa i ramiona powinny pozostać nieruchome.

Zazwyczaj człowiek jest przyzwyczajony do oddychania przez ruchy 
klatki piersiowej. Staraj się jednak tego nie robić. Na początku może to 
sprawiać pewne trudności. Pomagaj sobie delikatną pracą mięśni brzucha - 
wciągaj brzuch przy wydechu i rozluźniamy je przy wdechu, zachowując w ten 
sposób pożądany brzuszny tor oddychania. Po pewnym czasie stanie się to 
twoim nawykiem i nie będzie już sprawiało trudności.
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3)  W czasie wydechu wydawaj ciche dźwięki. Możesz zacząć od „uuu". 
Staraj się, aby wychodził on z samego dna miednicy i trwał przez cały czas 
wydechu. Krótka przerwa i kolejny wdech. Powtórz ćwiczenie kilka razy.

Następnie spróbuj z innym dźwiękiem, np. „ooo". Tym razem staraj się, 
aby wychodził on z brzucha. Powtórz to kilka razy.

Kolejny dźwięk powinien wychodzić z serca i klatki piersiowej. Może to 
być np. „aaa". Wydech zakończ mrucząc.

4)  Ćwiczenie kończymy, opierając dłonie na kolanach. Oczy pozostają 
zamknięte. W dalszym ciągu bądź skupiona na oddychaniu i powróć do 
normalnego oddychania, wdech i wydech przez nos.

Ćwiczenie z drugą osobą. 

Próbuj oddychać przy pomocy osoby towarzyszącej. Kładzie ona jedną 
rękę na twoim brzuchu, drugą w okolicy dolnego odcinka kręgosłupa. W czasie 
wydechu, przez delikatny ucisk, pomocnik przypomina ci o cofnięciu brzucha. 
Przy wdechu staraj się unosić brzuchem jego dłoń.

Korzyści. W czasie głębokiego oddychania główną funkcję spełnia 
przepona, która unosi się w czasie wydechu i obniża w czasie wdechu, 
powodując jednocześnie cykliczne zmiany ciśnienia we wnętrzu jamy 
brzusznej. Jeżeli jednak człowiek jest spięty i zdenerwowany, to zaczyna, 
oddychać płycej i szybciej. Główna czynność oddechowa przypada wtedy raczej 
ruchom klatki piersiowej niż brzucha. Przeważają wdechy, zamiast spokojnych 
wydechów (zob. rozdz. 4).

Przez głębokie oddychanie uzyskujemy:
•   spokój,

•   koncentrację na własnym „wnętrzu",

•   współdziałanie z siłą ciążenia i wynikające go z tego rozluźnienie 
kręgosłupa,

•   rozciągnięcie mięśni powodujące zmniejszenie się ich napięcia,

•   lepsze utlenowanie krwi i oczyszczenie jej ze szkodliwych substancji 
(produktów przemiany materii), co jest korzystne zarówno dla ciebie, jak i 
dziecka.

Wydawanie dźwięków w czasie wydechu sprzyja wydłużeniu tej fazy 
oddychania, pozwala również matce oswoić się z własnym głosem, który może 
być często używany w czasie porodu, kiedy to wydawane przy wydechu dźwięki 
pomagają znieść ból wywołany skurczem macicy. W końcowej fazie porodu, 
kiedy dziecko wychodzi na świat, wydawanie dźwięków pomaga w parciu. 

C. Medytacje i skoncentrowanie się na dziecku
1) Usiądź spokojnie skupiając się na spokojnym rytmie oddychania. Po 

pewnym czasie poczujesz wewnętrzny spokój, który pozwoli ci zajrzeć w głąb 
siebie. Jeżeli pojawiają się rozpraszające myśli staraj się z nimi pogodzić i 
jeszcze bardziej skupić się na oddychaniu.

2) Skup się na dziecku, które bezpiecznie w tobie spoczywa. Wyobraź 
sobie, jak się czuje we wnętrzu macicy otoczone ciepłym płynem owodniowym, 
omywającym jego skórę. Staraj się wyobrazić sobie, jakie słyszy dźwięki. Bicie 
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twojego serca, które nieprzerwanie pracuje w dzień i w nocy prace jelit, szmer 
powietrza dostającego się do płuc oraz krwi krążącej w łożysku i pępowinie. Od 
wczesnych okresów ciąży, a zwłaszcza pod jej koniec, dociera do niego również 
twój głos i inne odgłosy z zewnątrz: muzyka, głosy innych osób. Reaguje 
również na dotykanie, stukanie i delikatny masaż brzucha. Staraj się zrozumieć 
jego odczucia i uświadom sobie, że już teraz możesz się z nim porozumieć. 
Posiedź tak przez chwilę, a następnie powoli otwórz oczy.

Teraz możemy przystąpić do II cyklu ćwiczeń.

Cykl ćwiczeń II: Rozluźnienie miednicy

A. Siad rozporowy (Podstawowe II)* - Pozycja krawca
(Uwaga! W ostatnich tygodniach trwania ciąży spojenie łonowe rozluźnia 

się, aby w czasie porodu nieco się rozstąpić, robiąc więcej miejsca dla główki 
płodu. Jeżeli w czasie tego ćwiczenia odczuwasz ból, to wykonuj je bardzo 
ostrożnie, unikając jakiegokolwiek naciągania. Stopy trzymaj w dogodnej dla 
ciebie odległości od tułowia. Nie przebywaj w siadzie rozporowym dłużej niż 3 
minuty. Jeżeli jednak wydaje ci się, że w tym okresie nie jest to ćwiczenie dla 
ciebie, to po prostu nie wykonuj go).

1)  Usiądź przy ścianie opierając się o nią plecami. Zegnij nogi w kolanach i 
złącz stopy podeszwami. Powinny się stykać zewnętrznymi krawędziami, tak 
aby rozchylały się jak karty książki.

2)  Złap rękoma stopy i rozciągnij kręgosłup. Następnie zabierz ręce i pozwól, 
aby twoje kolana swobodnie opadały. Głęboko i spokojnie oddychaj. Przy 
każdym wydechu poddawaj się działaniu siły ciążenia. Z każdym wdechem 
rozluźniaj kręgosłup, czując jego rozciąganie i wydłużanie. Przez cały czas 
barki i szyja powinny być rozluźnione.

Poczuj, jak rozluźniają się twoje stawy biodrowe, i uchodzi z nich 
napięcie. Pozwól, aby miednica pewnie i swobodnie spoczywała na podłodze, a 
dolny odcinek kręgosłupa się rozluźniał. Oddychaj w tej pozycji jeszcze przez 
chwilę. Wypuszczaj napięcie z każdym wydechem.
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Ćwiczenie II A: siad rozporowy — pozycja krawca

Ćwiczenie z drugą osobą. 

Usiądź w siadzie rozporowym, podczas gdy druga osoba siada za tobą. 
Stopami ułożonymi obok siebie podpiera cię w dolnym odcinku kręgosłupa lub 
stopami ułożonymi jedna nad drugą — wzdłuż kręgosłupa. Dzięki temu 
zabezpiecza cię przed pochylaniem się miednicy w tył i „zapadaniu" się 
kręgosłupa. Siedźcie tak przez chwilę.

Dla zaawansowanych. 

Pochyl się w przód podpierając się rękami. Przez cały czas nogi powinny 
swobodnie spoczywać na podłodze, miednica nie powinna się od niej oderwać. 
Pochylaj się tylko tyle, ile możesz bez zginania kręgosłupa. Jeżeli nie sprawi ci 
to trudności, podeprzyj się z przodu rękami, a następnie pochylaj się dalej na 
tyle, na ile pozwala Ci brzuch.
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Korzyści. 

To ćwiczenie rozluźnia stawy biodrowe, okolicę pachwin, stawy kolanowe 
i skokowe. Przyczynia się również do zwiększenia przekątnej miednicy. 
Rozluźnia też przeponę miednicy, poprawiając ogólne ukrwienie we wszystkich 
okolicznych tkankach. Siad rozporowy powinien być wykonywany codziennie, a 
nawet w wolnych chwilach jako sposób siedzenia. Uważa się, że ta „kobieca 
poza", jak nazywa się ją w tradycyjnym tantra joga, zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie narządów miednicy. Pomaga też zachować równowagę między 
miednicą a resztą ciała.
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B. Rozluźnienie stawów skokowych
1) Z siadu rozporowego przejdź do siedzenia z nogami wyciągniętymi przed 

siebie. Palce stóp zadrzyj w kierunku swojego ciała, rozciągając mięśnie 
znajdujące się na tylnej powierzchni nóg. Następnie skieruj je od siebie. 
Powtórz całe ćwiczenie 20 razy, naprzemiennie podciągając palce do siebie i 
prostując je.

2) Następnie rozchyl nieco nogi i wykonaj krążenia stopami. Początkowo do 
wewnątrz, a później na zewnątrz. Powtórz 20 razy.

Korzyści. 

To ćwiczenie rozluźnia stawy skokowe i stawy stóp, poprawiając ich 
ruchomość. Przyczynia się również do zmniejszenia obrzęków.

C. Zginanie kolan
1) Zegnij prawą nogę w kolanie, pozostawiając lewą przez cały czas 

wyprostowaną. Prawą stopę połóż na lewym udzie, a następnie przesuwaj ją 
w kierunku lewej pachwiny tak daleko, jak możesz to zrobić bez bólu.

2) Wyprostuj lewą nogę tak, aby przylegała tylną powierzchnią do podłogi i 
oprzyj prawą rękę na prawym kolanie. Oddychaj głęboko. Staraj się 
odczuwać kontakt guzów kulszowych z podłożem. Rozluźnij się i z każdym, 
wydechem swobodnie „zagłębiaj się" w podłoże. Przez chwilę utrzymaj tę 
pozycję.

3)  Powtórz to samo ćwiczenie zginając lewą nogę, a prostując prawą.

4)  Wyprostuj lewą nogę, a następnie usiądź ponownie w siadzie rozporowym.

Korzyści. 

Zmniejsza napięcie w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych.

D. Szerokie rozstawienie nóg
1) Upewnij się, że w dalszym ciągu opierasz się o ścianę. Wyprostuj nogi i 



J. Balaskas – Poród aktywny 52

rozsuń najdalej, jak tylko możesz. Pozwól im spoczywać swobodnie na 
podłodze. W tej pozycji możesz wykonać rękami masaż ud. Oddychaj 
głęboko, czując coraz głębsze „zapadanie" się w podłogę z każdym kolejnym 
wydechem.

 2) Staraj się utrzymać rozluźnione uda i powoli wyciągaj pięty do przodu tak, 
aby rozciągnąć tylne mięśnie łydki. Staraj się dotknąć do podłogi tylną 
powierzchnią kolan.

1) Utrzymaj tą pozycję przez najwyżej 3 minuty. Przy każdym wydechu 
pozwól, aby rozluźnione ciało opierało się na miednicy i tylnej powierzchni 
nóg. W czasie wdechu swobodnie rozciągaj kręgosłup, pamiętając o 
rozluźnieniu barków i szyi.

Ćwiczenie z drugą osobą. 

Usiądź z rozsuniętymi nogami. Osoba towarzysząca siada za tobą. 
Podpierając cię stopami w dolnym odcinku kręgosłupa lub stopami ułożonymi 
wzdłuż niego, jedna nad drugą, stabilizuje go, podobnie jak w siadzie 
rozporowym. Wstrzymaj do 3 minut.

Dla zaawansowanych. 

Jeżeli możesz, pochyl się w przód starając się podeprzeć dłońmi lub 
nawet na łokciach. Możesz również spróbować chwycić się za stopy. Pamiętaj o 
rozluźnieniu barków, szyi i wyprostowanego kręgosłupa oraz o utrzymaniu 
kontaktu miednicy z podłożeni. Pochyl się tak daleko, jak tylko możesz bez 
zginania kręgosłupa. Utrzymaj pozycję przez cały czas oddychając spokojnie i 
głęboko. Rozluźnij kręgosłup.

Zakończ zginając nogi w kolanach i przechodząc do siadu rozporowego.

Korzyści. 

Miednica poszerza się, rozciągają się mięśnie tylnej powierzchni nóg. 
Rozluźnia się również przepona miednicy. Poprawia się stabilizacja dolnego 
odcinka kręgosłupa, co sprzyja jego rozluźnieniu się, a także rozluźnieniu 
barków i szyi.
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Cykl ćwiczeń III: Ćwiczenia w klęku
(Uwaga! Jeżeli w czasie klęczenia odczuwa się ból w kostkach, należy 

pod pośladki podłożyć jedną lub dwie poduszki Zmniejszy się w ten sposób 
nacisk ciała na stopy i podudzia. Najlepszy do podłożenia jest twardy wałek, 
który kładzie się wzdłuż między nogami, przez co siedzi się jakby na siodle. 
Jeżeli w czasie klęczenia występują skurcze w okolicach stóp, to z pewnością 
ustąpią w miarę ćwiczeń - nazywam je bowiem „skurczami początkujących'').

A. Klęk z szeroko rozsuniętymi kolanami (Podstawowe III)*
1) Usiądź na piętach z możliwie szeroko rozsuniętymi kolanami. Połącz palce 

stóp (a). Skup się na oddychaniu. Pozwól, aby miednica swobodnie 
spoczywała na piętach w czasie wydechów, a dolna część tułowia opadała w 
dół.

2) Rozluźnij szyję, barki i plecy. Siedząc na piętach i utrzymując wyprostowany 
kręgosłup, pochyl się w przód. Dłonie połóż na podłodze przed sobą (b). 
Rozluźnij mięśnie, ciężar ciała przenieś na stawy biodrowe.

3) Zginając ręce w łokciach, pochyl się jeszcze bardziej Przez cały czas 
kręgosłup powinien być rozluźniony i wyprostowany. (Jeżeli sprawia ci to 
trudność, poprzestań na 2 fazie ćwiczenia). Przez chwilę odpocznij w tej 
pozycji oddychając głęboko Poczujesz rozciąganie w okolicy pachwin. 
Odpoczywaj z każdym wydechem.

4) Jeżeli 3 etap nie sprawił ci trudności, spróbuj wyciągnąć ręce przed siebie i 
oprzyj się czołem o podłogę. Pamiętaj, aby nie podnosić pośladków z pięt. 
Utrzymaj tę pozycję przez chwilę, a następnie powoli przejdź do siadu.

Ćwiczenie z drugą osobą. 

Pomocnik opiera się jedną ręką o twoją kość krzyżową, stabilizując w ten 
sposób miednicę spoczywającą na piętach. Informuj go o swoich odczuciach, 
aby mógł odpowiednio regulować siłę docisku.
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Korzyści. 

To ćwiczenie rozciąga wszystkie mięśnie przyczepione do miednicy. 
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Poprawia również krążenie krwi w jej okolicy i w macicy. Zmniejsza napięcie 
przywodzicieli ud i rozciąga tkanki w okolicy pachwin. Poprawia ruchomość w 
stawach biodrowych, kolanowych i skokowych. Odciąża również dolny odcinek 
kręgosłupa. Ma to szczególne znaczenie w zaawansowanej ciąży, gdy kręgosłup 
jest znacznie obciążony dużą masą pło-. du. W czasie porodu możesz 
wykorzystać modyfikację tego ćwiczenia, układając ciało na dużej poduszce.

B. Skręty tułowia

1)  Usiądź na piętach, złącz kolana. Oddychaj głęboko, rozluźnij dolny odcinek 
kręgosłupa, opierając się swobodnie na piętach.

2)  W czasie wydychania skręć się powoli w prawo. Przełóż lewą rękę w 
poprzek tułowia i oprzyj ją na prawym udzie. Kontynuuj skręt, uważając 
jednak, aby nie pochylać się do tyłu. Spójrz za siebie przez prawe ramię, 
angażując w ten ruch szyjny odcinek kręgosłupa. Zamknij oczy i odpręż się. 
Wytrzymaj się przez chwilę, cały czas głęboko oddychając. Powoli powróć do 
pozycji wyjściowej. 

3) Powtórz kolejne czynności, skręcając się w drugą stronę.
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Korzyści. 

Ruchy skrętne w naturalny sposób poprawiają ruchomość w stawach 
międzykręgowych, zwiększając tym samym giętkość i wytrzymałość 
kręgosłupa. Poprawiają również krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego, 
przyczyniając się do lepszego odżywienia ośrodkowego układu nerwowego. 
Rozciągają się skośne mięśnie tułowia i silne więzadła podtrzymujące macicę.

C. Unoszenie miednicy

1)  Siedząc na złączonych piętach, pochyl głowę w przód kierując brodę w 
kierunku klatki piersiowej. Następnie odchyl się w tył, opierając się na 
rękach.

2)  Utrzymuj głowę pochyloną w kierunku klatki piersiowej. Kolana złączone. 
Rozluźnij miednicę i pozwól jej swobodnie opaść. Następnie delikatnie ją 
unieś wypychając w przód. Poczujesz rozciąganie się mięśni znajdujących 
się na przedniej powierzchni ud.

3)  Utrzymaj tę pozycję przez chwilę, a następnie wydychając powietrze opuść 
miednicę z powrotem na pięty.

4)  Powtórz ćwiczenie 4 lub 5 razy.

Korzyści, 

Wzmacniają się i rozciągają przednie mięśnie ud. Wzmacniają się 
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również mięśnie dolnego odcinka kręgosłupa. Dzięki temu ćwiczeniu bóle 
krzyża i stawów krzyżowo-biodrowych mogą wcale nie wystąpić.

D. Ruchy miednicą w klęku podpartym

1)  Klęcząc, podeprzyj się na rękach rozstawionych na około 30 cm. 
Opuszczając kość ogonową, miednicę zwiń „pod siebie", wypychając plecy w 
górę. Powoli powróć do poprzedniego ustawienia. Pamiętaj, aby rozluźnienie 
mięśni nie było zbyt duże i nie powodowało przegięcia się kręgosłupa w dół.

2)  Ćwiczenie powtórz kilka razy.

Korzyści. 
Działa wzmacniająco na mięśnie dolnego odcinka kręgosłupa, 

zmniejszając bóle występujące w tej okolicy.

E. Ćwiczenia do porodu
1) Pozostań w klęku podpartym. Spróbuj wykonać krążenie biodrami. Przez 

cały czas bądź skupiona na prawidłowym oddychaniu (a). Po wykonaniu 
kilku krążeń zmień kierunek obrotów.

2) Przenoś ciężar ciała w przód i w tył. Rób wydechy w czasie siadania na 
piętach, a wdechy przy przenoszeniu ciężaru na ręce. 

3) Wyprostuj się na kolanach i w tej pozycji ponownie wykonaj krążenie 
biodrami (b). Przejdź do klęku na jednym kolanie. Przenoś ciężar ciała raz 
na nogę wykroczną, raz na zakroczną (c) w rytm oddychania. 
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4) Wstań, Stopy ustaw równolegle w odległości około 30 cm. Ręce oprzyj na 
biodrach, lekko zegnij kolana. Ponownie wykonaj krążenie biodrami 
pamiętając o prawidłowym oddychaniu. Staraj się nie ruszać górną częścią 
ciała tak, aby miednicą wykonywać ruchy podobne do tańca brzucha.

Korzyści. 

To ćwiczenie ma praktyczne zastosowanie w czasie porodu. Krążenie 
biodrami zmniejsza bóle spowodowane skurczami macicy, zwiększa rozwarcie 
szyjki i pomaga dziecku w czasie przechodzenia przez kanał rodny.

Cykl ćwiczeń IV: Ćwiczenia w leżeniu na wznak
(Uwaga! W miarę postępu ciąży, gdy brzuch staje się coraz cięższy, 

leżenie na plecach w czasie ćwiczeń lub snu może być nieprzyjemne. 
Spowodowane to jest uciskiem macicy na duże naczynia jamy brzusznej, przez 
co utrudniony jest jej przepływ przez macicę i łożysko. Powoduje to gorsze 
zaopatrzenie w tlen i substancje odżywcze oraz usuwanie produktów 
przemiany materii. Nie powinno się wykonywać poniższych ćwiczeń po 
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zakończeniu 34. tygodnia ciąży lub wtedy, gdy w czasie ich wykonywania 
pogarsza się samopoczucie i występują zawroty głowy. Jeżeli jednak nie 
sprawiają ci one przykrości, to są odprężające i przyjemne. Pozwalają 
całkowicie odciążać kręgosłup aż do 6. tygodnia przed porodem).

Wzmacnianie mięśni brzucha
1) Połóż się na plecach, ugnij nogi w kolanach, a stopy, rozstawione równolegle 

na odległość 30 cm, oprzyj o ścianę. Połóż złożone ręce pod głową, tak by 
łokcie leżały na podłodze (a). Jest to pozycja spoczynkowa.

Oddychaj głęboko używając brzucha. Pozwól by twoje ciało rozluźniło się 
i swobodnie spoczywało na podłodze. W czasie wydechu dociskaj w dół dolną 
część kręgosłupa. Poczuj, jak napinają się mięśnie brzucha, a brzuch opada z 
każdym wydechem. Wdychając powietrze rozluźnij mięśnie i obserwuj 
unoszenie się brzucha.

Ćwiczenie IV A" wzmacnianie mięśni brzucha (a)
2) Następnie podczas wydechu unieś nad podłogę głowę z rękami złożonymi 

pod nią (b). Wytrzymaj przez chwilę, wykonując wdech. W czasie 
następnego wydechu powróć do pozycji spoczynkowej. Zrób wdech i 
wydech. 

3) Powtórz całe ćwiczenie 6 razy i odpocznij.

Korzyści 

W łagodny i bezpieczny sposób wzmacniają się mięśnie brzucha, 
konieczne do podpierania powiększającej się macicy. Jednocześnie kręgosłup 
nie jest obciążany. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia poprawia napięcie 
mięśni brzucha, co sprzyja jego powrotowi do normalnego stanu po porodzie.
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B. Leżenie z szeroko rozsuniętymi nogami opartymi o ścianę 
(Podstawowe IV)*

(Uwaga! To ćwiczenie można wykonywać do końca 34. tygodnia ciąży. 
Później należy je zastąpić podobnym ćwiczeniem w siadzie [II D]. Jeżeli jednak 
w czasie jego wykonywania, bez względu na zaawansowanie ciąży, odczuwasz 
zawroty głowy, to nie wykonuj żadnych ćwiczeń w leżeniu na wznak [por. str. 
87]).
1)  Usiądź z nogami wyprostowanymi wzdłuż ściany dotykając jej jednym 

biodrem. Następnie obróć się tak, abyś leżała na plecach, prostopadle do 
ściany, a wyciągnięte nogi leżały na ścianie (a). Między tułowiem a nogami 
powinien być zachowany kąt prosty, pośladki powinny przylegać do ściany.

Rozluźnij się i oddychaj głęboko, poruszając brzuchem. Przy wydechu 
delikatnie dociskaj kręgosłup do podłogi, unoś go lekko w czasie wdechu. 
Poczuj pełny kontakt z podłożem. Rozluźnij ramiona, kładąc je szeroko 
rozłożone na podłodze. Spróbuj dotknąć brodą do klatki piersiowej. W ten 
sposób rozciągasz szyjny odcinek kręgosłupa i zmniejszasz napięcie mięśni 
twarzy.

2)  Mocno ściągaj palce stóp do siebie, rozciągając mięśnie znajdujące się na 
tylnej powierzchni podudzi. Pamiętaj, aby nogi stale przylegały do ściany. W 
czasie wydechu pozwól, aby nogi swobodnie się rozchylały tak daleko, jak to 
możliwe (b). Poczujesz rozciąganie się mięśni na przyśrodkowej powierzchni 
ud. Oddychaj głęboko. Powinnaś swobodnie spoczywać całym ciężarem na 
podłodze, kolana powinny być wyprostowane. Za pierwszym razem utrzymaj 
tę pozycję jedynie przez kilka sekund. W miarę ćwiczenia, gdy zmniejsza się 
napięcie mięśni, staraj się wydłużać ten czas do 3 minut.

3)  Zegnij nogi w kolanach. Złącz stopy podeszwami, z piętami blisko krocza. 
Lekko dociskaj rękami kolana w kierunku ściany (c).

4)  Powtórz kilka razy etapy 2 i 3.

Korzyści 

Jest to jedno z najbardziej przydatnych ćwiczeń Zmniejsza napięcie 
przywodzicieli uda, silnych mięśni znajdujących się na jego wewnętrznej 
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stronie. Rozciągniecie ich zwiększa możliwości seksualne, sprzyja osiągnięciu 
orgazmu w czasie stosunku i ułatwia przebieg porodu. Rozluźnia również 
mięśnie przepony miednicy. Przyzwyczaja kobietę do „otwarcia się", co 
zmniejsza jej opory zarówno fizyczne, jak i psychiczne przed zrobieniem tego 
w czasie porodu. Umożliwia też pełne odciążenie kręgosłupa. To ćwiczenie 
można wykonywać codziennie przez cały czas ciąży. Początkowo może się 
wydawać trudne, ale po 1-2 tygodniach okaże się, że jest ono bardzo 
przyjemne i pozwala na odprzężenie się. Wykonywane wieczorem, po kąpieli, 
poprawia sen. Powtarzane 2-3 razy dziennie zapobiega powstawaniu żylaków 
podudzi, ponieważ ułatwia odpływ krwi ze stóp i podudzi.

Ćwiczenie z drugą osobą. 

Połóż się tak jak opisano w pkt. 1. Pomocnik postępuje zgodnie z 
podanymi dalej zaleceniami.
1) Siada za twoją głową. Opiera się rękami o twoje ramiona i delikatnie dociska 

do podłogi i do ściany (a), starając się je rozluźnić.

2) Unosi nieco twoją głowę, układając ręce w okolicy podstawy czaszki. Głowa 
powinna swobodnie spoczywać na jego rękach. Następnie wykonuje masaż 
szyi w kierunku od dołu do góry (b). Masaż powinien trwać aż do 
całkowitego rozluźnienia karku.
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3)  Kładąc twoją głowę na podłodze pociąga ją delikatnie ku sobie, rozciągając 
kręgosłup i tylne mięśnie szyi.

4)  Kładzie ci dłonie na czole, opuszkami zakrywa powieki (c). Chwila 
odpoczynku pozwoli na rozluźnienie mięśni twarzy.

5)  Chwyta za twoje nadgarstki i pochylając się w tył delikatnie, a zarazem 
zdecydowanie ciągnie ręce ku sobie (d). To ćwiczenie pozwala rozluźnić nie 
tylko kręgosłup, ale także mięśnie klatki piersiowej. Stwarza też więcej 
miejsca dla dziecka. Partner utrzymuje przez chwilę tę pozycję, a następnie 
powoli kładzie twoje ręce na podłodze.
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Po zakończeniu cyklu ćwiczeń obróć się na bok, a następnie usiądź. 
Zanim wstaniesz i przystąpisz do kolejnych ćwiczeń posiedź 5 minut aby układ 
krążenia się zaadaptował do tej pozycji.

Cykl ćwiczeń V: Ćwiczenia na stojąco
(Uwaga! Niektóre ciężarne w czasie zwykłego stania mogą odczuwać 

niewielkie zamroczenie. Jeżeli tak jest, opuść ten cykl ćwiczeń lub wykonuj je 
delikatnie, odpoczywając między kolejnymi etapami w klęku podpartym).

A. Podstawowa pozycja stojąca
• 1)  Stań w niewielkim rozkroku, około 30 cm. Pięty rozsuń nieco na 

zewnątrz, tak aby zewnętrzne krawędzie stóp były ustawione równolegle 
do siebie.

• 2)  Paluch przyciśnij do podłogi, rozsuń palce i staraj się maksymalnie 
rozpłaszczyć stopy na podłodze. Poczuj, jak podeszwy stykają się z 
podłożem. Rozłóż ciężar równo na obydwu nogach.

• 3)  Spokojnie oddychaj przez nos. Przy każdym wydechu poddawaj się sile 
ciężkości. Powinnaś czuć, jak coraz bardziej „wrastasz" w podłogę, 
podobnie do drzewa, które zapuszcza korzenie coraz głębiej i głębiej. 
Następnie przenieś ciężar ciała na pięty, zewnętrzne krawędzie stóp i na 
palce, odciążając śródstopie.

• 4)  Ponownie oprzyj się na całych stopach, rozluźnij kolana i biodra tak, aby 
miednica i kość ogonowa swobodnie opadły podpierając górną część ciała. 
Rozluźnij też barki i szyję. Rozciągnij szyjny odcinek kręgosłupa i mięśnie 
karku, pochylając głowę w przód. Staraj się dotknąć brodą do klatki 
piersiowej. Pamiętaj, że jesteś jak drzewo, od pasa w dół zagłębiasz się w 
ziemię, od pasa w górę - wyciągasz się ku niebu.

Korzyści. 

Większość ludzi w czasie stania i chodzenia kieruje pięty do wewnątrz, a 
palce na zewnątrz. Powoduje to skręcenie kości podudzia, które zwiększa 
napięcie w stawach biodrowych i kolanowych. W wielu przypadkach właśnie ten 
mechanizm powoduje bóle krzyża w czasie ciąży. Równoległe usta-
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wienie zewnętrznych krawędzi stóp i pięt nieco na zewnątrz pozwala 
przenieść ciężar ciała bez niepotrzebnego, dodatkowego obciążenia kolan i 
bioder.

Prawidłowe stanie, zwane w technikach jogi „Pozycją góry", daje 
podstawy utrzymywania właściwej sylwetki- Jak wynika z nazwy, ta pozycja 
zapewnia spokój, równowagę oraz siłę i jest bardzo stabilna. Jeżeli w czasie 
chodzenia lub stania stopy utrzymujesz równolegle, pewnie opierasz na piętach 
i pozwalasz, aby kość ogonowa swobodnie opadała, to zmniejszasz obciążenie 
dolnego odcinka kręgosłupa. Pomaga to uniknąć bólów pleców i okolicy 
kulszowej. Dbanie o prawidłowy sposób stania jest podstawą zachowania 
odpowiedniej sylwetki w czasie ciąży.

B. Rozgrzewka
Jeżeli uważasz, że bardziej ci odpowiada wykonanie opisanych dalej 

ćwiczeń w innej pozycji, możesz to zrobić w siadzie lub klęku.
1) Stojąc prawidłowo, wykonaj krążenie głową w celu rozluźnienia mięśni szyi. 

Odpocznij chwilę. Jeżeli czujesz ból, poczekaj aż zmniejszy się napięcie 
mięśni. Oddychaj spokojnie, opuść luźno żuchwę. Poruszaj tylko głową i 
szyją, Ćwiczenie powtórz kilka razy.

2)  Powtórz to samo w drugą stronę. Powróć do pozycji wyjściowej,

3)  Następnie wykonaj krążenia samymi ramionami, najpierw w przód, później 
w tył, kilka razy w każdą stronę.

C. Ukłon w stronę Słońca (wersja ciążowa)
1) Stań w pozycji wyjściowej. Złóż ręce jak do modlitwy, dłonie powinny być 

oddalone od tułowia około 2-6 cm. Palce skierowane ku górze, łokcie na 
boki, tak aby przedramiona znalazły się w jednej linii (a). Rozluźnij się, 
przenosząc obciążenie z kręgosłupa na stopy. Wdecb.

2)  Wykonując wydech, opuść ręce, dłonie skierowane w dół, palce złączone 
(b).

3)  Wykonując wdech, podnieś ręce w górę, zataczając nimi duży krąg, złącz 
dłonie. Czubkami palców staraj się sięgnąć jak najwyżej (c).

4)  W czasie wydechu zrób powoli skłon w przód (d). Pozwól, aby tułów, ręce, 
szyja i głowa zwieszały się luźno (e). Wytrzymaj w tej pozycji przez jeszcze 
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jeden wdech i długi wydech. Poczuj, jak ciężar ciała spoczywa na piętach i 
jak rozciągają się mięśnie tylnej powierzchni nóg (f).

5)  Wykonując kolejny wdech, wyprostuj się rozpoczynając ten ruch od dolnej 
części kręgosłupa. Przenieś ręce w przód wyobrażając sobie, że ciągniesz 
sprężynę zamocowaną między twoimi stopami (g). Wyprostuj ręce nad 
głową.
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6)  Ponownie złóż dłonie (h).

7)  Wydech. Opuść ręce po obwodzie koła (i). W czasie następnego wdechu 
powróć do pozycji wyjściowej ze złączonymi dłońmi (j). Rozluźnij się 
wykonując wydech, rozłóż ciężar równomiernie na obydwie stopy.

8)  Razem z następnym wdechem ponownie rozpocznij ćwiczenie. Powtórz je 
3-4 razy poruszając się w rytmie oddychania. Ćwiczenia należy przerwać, 
gdy tylko poczujesz zmęczenie.

Korzyści. 

Ćwiczenie pomaga uzyskać spokój i koncentrację. Działa pobudzająco na 
całe ciało. Poprawia ruchomość klatki piersiowej, wydajność oddychania i 
krążenie krwi, zmniejsza napięcie w okolicy podkolanowej i mięśniach tylnej 
powierzchni nóg. Poprawia samopoczucie, zwłaszcza jeżeli jest wykonywane 
przed rozpoczęciem dnia i jako przerwa w długim siedzenia przy biurku.

D. Skłony w przód
(Uwaga! Nie wykonuj tego ćwiczenia, jeżeli w jego trakcie odczuwasz 

nawet niewielkie zawroty głowy lub masz żylaki odbytu).
1)  Zwróć uwagę, aby podłoże, na którym stoisz, nie było śliskie. Rozstaw 

szeroko nogi, około 70-100 cm. (Jeżeli czujesz się pewnie, możesz stanąć w 
jeszcze szerszym rozkroku). Rozsuń nieco pięty, ustaw równolegle 
zewnętrzne krawędzie stóp, na które przenieś ciężar ciała. Podeprzyj się 
mocno paluchami. Śródstopie powinno być odciążone.

2)  Wydech. Ciężar ciała przenieś na pięty. Powoli wykonaj skłon do przodu, 
zginając się nieco w biodrach, jak „scyzoryk". Swobodnie zwieś tułów, ręce, 
głowę i szyję. Pochylaj się do chwili wyraźnego poczucia napięcia w okolicy 
podkolanowej. Wytrzymaj w tej pozycji (a). Wykonaj kilka oddechów. 

3) Pewnie opierając stopy, przenieś ciężar ciała na palce. Kierując kość 
ogonową w dół, napręż kolana i staraj się wypchnąć je nieco do tyłu. 
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Wytrzymaj tyle, ile możesz, Wyprostuj się powoli w czasie kolejnego 
wdechu. (Czasami wygodniej jest kilka razy powtórzyć ćwiczenie stosując 
krótsze przerwy).

Inny sposób wykonania. 

Pod koniec ciąży, kiedy brzuch jest duży, swobodne pochylanie się do 
przodu może być" trudne. Można wtedy do podparcia się wykorzystać oparcie 
krzesła, stół lub parapety okna. 

Należy jednak pamiętać, aby kręgosłup był wyprostowany (b). Sprzyja to 
jego rozciągnięciu i pozwala mu odpocząć.

Korzyści. 

Skłony w przód rozciągają mięśnie znajdujące się na tylnej powierzchni 
nóg i zmniejszają napięcie mięśni dna miednicy. Poprawiają krążenie i 
zmniejszają uczucie zmęczenia. Mają też wpływ na prawidłową czynność jelit, 
pomagają przeciwdziałać zaparciom.

Cykl ćwiczeń VI: Rozluźnianie barków
1)  Przyjmij podstawową pozycję stojącą. (Jeżeli nie możesz stać, usiądź lub 
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uklęknij). Oddychaj przez chwilę, starając się rozluźniać ramiona z każdym 
wydechem.

Unieś ręce nad głowę nie napinając ani nie podnosząc ramion. Jeżeli zrobisz to 
prawidłowo, poczujesz jak klatka piersiowa opada zamiast się unosić. 
Uchwyć palce jednej dłoni drugą. Wydychaj powietrze, czując jak 
uczestniczą w tym żebra, okolica krzyżowa i pięty (a). Powoli opuść ręce.

2)  Powoli przenieś ręce za siebie, spleć palce (b). Poczuj jak schodzą się 
łopatki, podczas gdy cała klatka piersiowa otwiera się i rozszerza. Wykonaj 
kilka oddechów. Powróć do pozycji wyjściowej i odpocznij.

3)  Wykonaj kilka krążeń barków, w przód i w tył. Cały czas spokojnie 
oddychaj.

Złap się za ręce z tyłu, układając prawą od góry, a lewą od dołu (c) 
(Jeżeli nie możesz dosięgnąć, użyj miękkiego paska [d]). Wypchnij nieco 
miednicę w przód, aby uniknąć wykrzywiania kręgosłupa. Wytrzymaj przez 
chwilę. Przy każdym wydechu rozluźniaj łopatki i okolicę krzyżową, pewnie 
spoczywając na piętach. Prawy łokieć powinien być skierowany w górę, lewy w 
dół, ku podłodze. Powróć do pozycji wyjściowej i odpocznij- Powtórz ćwiczenie 
zmieniając ręce.
4) Uklęknij twarzą do ściany w odległości około 30 cm. Kolana rozsuń szeroko, 

usiądź mocno na piętach. Oddychaj spokojnie, przy każdym wydechu 
rozluźnij miednicę i uda.
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Inny sposób wykonania. 

Pod koniec ciąży, kiedy brzuch jest duży, swobodne pochylanie się do 
przodu może być trudne. Można wtedy do podparcia się wykorzystać oparcie 
krzesła, stół lub parapety okna. Należy jednak pamiętać, aby kręgosłup był 
wyprostowany (b). Sprzyja to jego rozciągnięciu i pozwala mu odpocząć.

Korzyści. 

Skłony w przód rozciągają mięśnie znajdujące się na tylnej powierzchni 
nóg i zmniejszają napięcie mięśni dna miednicy Poprawiają krążenie i 
zmniejszają uczucie zmęczenia. Mają też wpływ na prawidłową czynność jelit, 
pomagają przeciwdziałać zaparciom.

Cykl ćwiczeń VI: Rozluźnianie barków
1) Przyjmij podstawową pozycję stojącą. (Jeżeli nie możesz stać, usiądź lub 

uklęknij). Oddychaj przez chwilę, starając się rozluźniać ramiona z każdym 
wydechem. Unieś ręce nad głowę nie napinając ani nie podnosząc ramion. 
Jeżeli zrobisz to prawidłowo, poczujesz jak klatka piersiowa opada zamiast 
się unosić. Uchwyć palce jednej dłoni drugą. Wydychaj powietrze, czując jak 
uczestniczą w tym żebra, okolica krzyżowa i pięty (a). Powoli opuść ręce.

2)  Powoli przenieś ręce za siebie, spleć palce (b). Poczuj jak schodzą się 
łopatki, podczas gdy cała klatka piersiowa otwiera się i rozszerza. Wykonaj 
kilka oddechów Powróć do pozycji wyjściowej i odpocznij.

3)  Wykonaj kilka krążeń barków, w przód i w tył. Cały czas spokojnie 
oddychaj.

Złap się za ręce z tyłu, układając prawą od góry, a lewą od dołu (c) 
(Jeżeli nie możesz dosięgnąć, użyj miękkiego paska [d]). Wypchnij nieco 
miednicę w przód, aby uniknąć wykrzywiania kręgosłupa. Wytrzymaj przez 
chwilę. Przy każdym wydechu rozluźniaj łopatki i okolicę krzyżową, pewnie 
spoczywając na piętach. Prawy łokieć powinien być skierowany w górę, lewy w; 
dół, ku podłodze. Powróć do pozycji wyjściowej i odpocznij. Powtórz ćwiczenie 
zmieniając ręce.
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4)  Uklęknij twarzą do ściany w odległości około 30 cm. Kolana rozsuń szeroko, 
usiądź mocno na piętach. Oddychaj spokojnie, przy każdym wydechu 
rozluźnij miednicę i uda.

Wyciągnij ręce nad głową, oprzyj dłonie, rozstawione na szerokość 
ramion, o ścianę, rozłóż palce. Przesuń miednicę tak, aby kość krzyżowa 
wpadła między pięty, rozluźnij dolną część kręgosłupa. Sięgnij rękami możliwie 
jak najwyżej, łokcie w miarę możliwości trzymaj wyprostowane (e). Przy 
wydechu pozwól, aby klatka piersiowa swobodnie opadała w dół. Nie zmieniaj 
ułożenia rąk. Staraj się, aby kość ogonowa skierowana była w dół, dzięki 
czemu przeciwdziałasz wyginaniu kręgosłupa. Powinnaś poczuć I rozciąganie 
mięśni rąk i barków. Wytrzymaj w tej pozycji, wykonując kilka oddechów. 
Powoli powróć do pozycji wejściowej. Powtórz ćwiczenie raz lub dwa.

Korzyści. 

Rozciągane są mięśnie barków i klatki piersiowej, co przyczynia się do 



J. Balaskas – Poród aktywny 72

zwiększenia jej czynnej objętości. Pomaga to zwalczyć bóle w klatce piersiowej, 
które dosyć często występują w późnych okresach ciąży. Zmniejsza też 
częstość bólów głowy pojawiających się w związku z nadmiernym napięciem 
mięśni szyi. Poprawie ulega wydolność oddechowa i prawidłowa sylwetka. 
Chociaż większość ćwiczeń wykonywanych w czasie ciąży dotyczy miednicy, nie 
można zaniedbać usprawniania rąk. Dzięki temu w całym ciele postępujące 
rozluźnienie będzie równomierne. Ćwiczenie to wzmacnia również ręce, które 
muszą być silne do opieki nad dzieckiem gdy już się urodzi.

Cykl ćwiczeń VII: Kucanie

A. Rozciąganie łydek
1) Stań twarzą do ściany. Wysuń lewą nogę do przodu, obydwie stopy powinny 

być ustawione równolegle, palcami w kierunku ściany. Zegnij lewą nogę w 
kolanie, prawą wyprostuj. Złącz ręce, pochyl się i oprzyj je o ścianę 
przedramionami. Cofnij prawą nogę tak daleko, jak to jest możliwe bez 
odrywania pięty.

Z każdym wydechem dociskaj prawą piętę do podłogi, napinaj i 
rozluźniaj tył prawego kolana. Poczujesz rozciąganie się mięśni tylnej 
powierzchni łydki i ścięgna Achillesa. Oddychaj spokojnie, chwilę wytrzymaj.
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2) Zmień nogi. Całe ćwiczenie powtórz 2-3 razy dla każdej nogi.

Skurcze

Jeżeli wystąpi skurcz łydki, musisz ją rozciągnąć i rozluźnić. 
Wykonaj to mocno wypychając piętę i pociągając palce stopy 
w stronę głowy. Delikatnie masuj łydkę. Nie wiadomo, 
dlaczego w ciąży występują skurcze mięśni łydek. Wiadomo 
natomiast, że regularne ich rozciąganie ogranicza 
występowanie tego nieprzyjemnego zjawiska. Czasami, jako 
profilaktykę, podaje się ciężarnym preparaty wapnia. 
(Upewnij się, że zawierają w składzie dodatek magnezu i nie 
ma w nich ołowiu).

Korzyści. 

Zmniejsza się napięcie tylnych mięśni łydek. Poprawia się ich ukrwienie. 
Zwiększa się też ruchomość w stawie skokowym, co ma istotne znaczenie dla 
kucania. Ib ćwiczenie zmniejsza częstość występowania bolesnych skurczów 
łydek, zwłaszcza jeżeli jest wykonywane przed snem.
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B. Pozycja psa
1)  Przyjmij pozycję klęku podpartego. Nogi i ręce rozstawione na około 30 cm 

(a). Ćwiczenie najlepiej wykonywać na specjalnej macie przeciwślizgowej do 
jogi. Jeżeli jej nie masz, oprzyj się czubkami palców o ścianę w celu 
asekuracji. Oddychaj głęboko, staraj się rozluźnić szyję i barki.

2)  Opierając się na wyprostowanych rękach i stojąc na palcach, unieś wysoko 
miednicę tak, aby nogi też były wyprostowane (b).

3)  Jeżeli zdołasz, w czasie wydychania cofnij miednicę i oprzyj się na całych 
stopach (c). Nogi utrzymuj prosto, barki i ręce powinny być rozluźnione. 
Ciężar ciała powinien spoczywać na całych stopach, przez miednicę i tylną 
powierzchnię nóg.

Wykonaj kilka oddechów Kierując okolice podkolanowe nieco na zewnątrz 
rozciągaj tyły nóg.

3)  Powróć do pozycji wyjściowej i odpocznij.

4)  powtórz ćwiczenie jeszcze 2 razy, dowolnie regulując czas trwania 
poszczególnych etapów.

Początkowo ćwiczenie to trudno jest wykonać prawidłowo i może się 
wydawać jednym z najtrudniejszych. Jednak w miarę rozciągania się mięśni 
okaże się, że jest ono przyjemne i pozwala znacznie odciążyć kręgosłup i barki.

Korzyści. 

Takie same, jak przy innych ćwiczeniach rozciągających mięśnie łydek. 
Poza tym, w miarę czynionych postępów, pomaga rozluźnić mięśnie szyi i 
barków, a także rozciągnąć kręgosłup.

C. Kucanie (Podstawowe V)*
(Uwaga! Jeśli masz żylaki odbytu lub założony szew, lub jeśli kucanie 

sprawia Ci trudności wykorzystaj niski stołek lub stertę książek (a). Pierwsze 
ćwiczenia powinny się odbywać z osobą towarzyszącą — p. „Ćwiczenia z drugą 
osobą". Jeżeli wydają ci się trudne, to poproś kogoś, aby cię asekurował lub 
wykonuj je samodzielnie, przytrzymując się np. parapetu okna lub brzegu 
wanny).
1)  Aby wykonać przysiad, rozsuń nieco nogi, na około 50 cm., stopy mogą być 

skierowane nieco na zewnątrz. Opierając się na całych stopach, zegnij nogi 
w kolanach i oprzyj się rękami o podłogę. Pozwól, aby miednica swobodnie 
wpadła między nogi. Złącz przed sobą ręce i łokciami delikatnie rozpychaj 
kolana na zewnątrz. Unieś nieco przyśrodkowe krawędzie stóp (b). Rozluźnij 
barki i kręgosłup, kość ogonową kieruj w stronę pięt. Dla ułatwienia można 
kucnąć przy ścianie, opierając się o nią kością krzyżową.

2)   Wytrzymaj przez kilka minut. Wstań powoli.

Ćwiczenie z drugą osobą. 

Stojąc oddaleni od siebie na długość wyprostowanych rąk, złapcie się za 
ręce w okolicach nadgarstków. Parter powinien wysunąć do przodu jedną nogę, 
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pewnie stanąć na podłożu i odchylić się nieco do tyłu, aby móc utrzymać twój 
ciężar, nie zginając i nie napinając swojego kręgosłupa.

Stań jak w ćwiczeniu samodzielnym. Przytrzymując się drugiej osoby, 
wykonaj przysiad w przedstawiony wyżej sposób. Trzymając się cały czas za 
ręce partnera, przenieś ciężar ciała na zewnętrzne krawędzie stóp. Staraj się 
jak najbardziej rozchylić nogi (c). W czasie wydechów swobodnie opadaj, 
Wytrzymaj chwilę. Wstań powoli i po krótkim odpoczynku powtórz ćwiczenie.

Jeżeli jesteś w stanie sama wykonać przysiad, partner może ci pomóc w 
pełniejszym obciążeniu pięt i rozchyleniu kolan na boki. W tym celu staje za 
tobą i opiera się rękami na twoich kolanach. Swoimi nogami stabilizuje twój 
kręgosłup podpierając go od tyłu. W czasie rozciągania może ci pomagać (d). 
Wytrzymaj na czas wykonania kilku oddechów, powoli wstań i odpocznij.

Korzyści. 

W tej pozycji miednica otwiera się najszerzej. Kucanie sprzyja 
utrzymaniu prawidłowego napięcia mięśni miednicy i właściwemu ułożeniu 
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macicy, przytrzymywanej przez silne więzadła, w stosunku do kręgosłupa. 
Dzięki temu dziecko może się prawidłowo ułożyć do porodu. Kucanie poprawia 
również krążenie krwi w obrębie całej miednicy, zapobiega zaparciom i 
rozluźnia mięśnie jej przepony. Przez regularne wykonywanie tego ćwiczenia 
można się przygotować do porodu w tej pozycji (zarówno z osobą 
towarzyszącą, jak i samodzielnie).

Zaparcia

Zaparciom, oprócz ćwiczeń przeciwdziała dieta bogato-
resztkowa, np. otręby, suszone owoce. Ważne jest również, 
abyś piła dużo płynów i jadła świeże warzywa, owoce i 
różnego rodzaju sałatki. Wszelkie produkty ziarniste 
spożywaj w postaci nie łuskanej. Łuskane zboża sprzyjają 
powstawaniu zaparć. Wypróżnienie powinno następować 
krótko po odczuciu parcia. Wstrzymywanie również może być 
przyczyną zaparć. W celu podparcia stóp po każdej stronie 
sedesu możesz ustawić niskie stołki. Spowoduje to, że 
wypróżnienie będzie się odbywało w pozycji kucznej, co 
sprzyja rozluźnieniu jelit. Ważne są codzienne spacery i 
ćwiczenia.

D. Ćwiczenia dna miednicy (Podstawowe VI)*
(Uwaga! Jeżeli masz żylaki odbytu lub sromu, lub założono ci szew na 

szyjkę macicy, te ćwiczenia powinno się wykonywać w pozycji kolanowo-
lokciowej [zob. str. 182]).
1)  Przykucnij na palcach, ręce oprzyj przed sobą na podłodze.

2)  Zamknij oczy. Staraj się skupić uwagę na mięśniach krocza, mankiecie 
mięśniowym, który tworzy dno macicy i otacza cewkę moczową, pochwę i 
odbyt. W czasie porodu twoje dziecko będzie się musiało przecisnąć przez 
mięśnie otaczające pochwę.

3)  W czasie wdechu spróbuj skurczyć te mięśnie, podciągając je w kierunku 
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macicy. Wytrzymaj chwilę. Wykonaj wydech i się rozluźnij. Powtórz 
ćwiczenie kilka razy.

4)  Ponownie wykonaj wdech i napnij mięśnie krocza. Utrzymując napięte 
mięśnie, wykonaj wydech i kolejny wdech wstrzymując oddech. Stopniowo, 
w 4 krótkich fazach, wypuść powietrze i rozluźnij mięśnie.

Powtórz ćwiczenie jeszcze 2 razy. Z każdym powtórzeniem będzie ono 
łatwiejsze.

5)  Szybko napinaj i rozluźniaj mięśnie krocza. Oddychaj normalnie (jeżeli 
masz żylaki odbytu lub sromu, wykonuj ten etap ćwiczenia codziennie rano 
po 50-100 powtórzeń w pozycji kolanowo-łokciowej. Zwiększy to napięcie 
mięśni i może spowodować zmniejszenie się żylaków).

W ciągu ostatnich tygodni przed porodem staraj się sobie wyobrazić, że 
widzisz główkę swojego dziecka pojawiającą się w czasie rozluźniania mięśni. 
Wyobraź sobie, że dzięki pracy oddechowej jesteś w stanie pomóc mu przyjść 
na świat. Oswojenie się z tymi myślami może być bardzo pomocne przy 
porodzie.

Korzyści. 

Ćwiczenie to zwiększa napięcie mięśni przepony miednicy i wzmacnia je. 
Uczy również, jak świadomie je rozluźniać, aby bez oporu przepuściły główkę 
dziecka. Wzmocnienie tych mięśni ma znaczenie dla ogólnego, dobrego 
samopoczucia kobiet, zwłaszcza w czasie ciąży, ponieważ to na nich spoczywa 
cała zawartość jamy brzusznej i miednicy. Niewydolność przepony miednicy 
może być przyczyną wypadania macicy, odbytnicy, pochwy lub pęcherza 
moczowego. Dzięki temu ćwiczeniu można zapobiegać tym powikłaniom, 
można też zmniejszyć występującą żylakowatość sromu. Zwiększa się również 
ukrwienie okolicznych tkanek i zmniejsza ryzyko pęknięcia krocza w czasie 
porodu. Umiejętność świadomego rozluźnienia tej grupy mięśni jest pomocna 
w czasie wychodzenia główki kanału rodnego, kiedy to musi się ona przez nie 
przecisnąć Codzienne wykonywanie tego ćwiczenia zabezpiecza przeponę 
miednicy przed urazem śródporodowym i przyspiesza powrót wykonywać nie 
tylko będąc w ciąży. 
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Cykl ćwiczeń VIII: Rozluźnianie kręgosłupa
(Uwaga! Należy zaprzestać wykonywania tych ćwiczeń na 6 tygodni 

przed przewidywanym terminem porodu, kiedy leżenie na plecach nie jest już 
wskazane [por. str. 87]).

A. Podstawowa pozycja leżąca
1)  Połóż się na plecach z nogami ugiętymi w kolanach i stopami rozstawionymi 

na około 30 cm. Pięty powinny się znajdować blisko pośladków. Należy je 
skierować nieco na zewnątrz, aby zewnętrzne krawędzie stóp były ułożone 
równolegle. Połóż dłonie w okolicy podbrzusza. Rozluźnij mięśnie twarzy, 
barki i plecy. Broda lekko opada w kierunku klatki piersiowej.

2)  Oddychaj głęboko. Poczuj rękami, jak brzuch unosi się i opada wraz z 
rytmem oddychania, a miednica i plecy łagodnie się zapadają. Poleź tak 
przez chwilę, aż do uzyskania całkowitego spokoju i odprężenia.

B. Unoszenie miednicy
1)  Nadal leżąc, połóż ręce wzdłuż tułowia dłońmi skierowanymi w dół. Wciśnij 

pięty w podłogę.

2)  W czasie wydechu unieś miednicę w górę. Ustawione równolegle stopy 
przez cały czas powinny przylegać do podłoża. Jeszcze bardziej wypchnij 
kość krzyżową i dolny odcinek kręgosłupa w górę, tak aby ciężar twojego 
ciała spoczywał na stopach i całkowicie rozluźnionych, karku i barkach. 
Wykonaj wdech.

3)  Ponownie wydychając powietrze opuść miednicę, starając się, aby 
począwszy od góry kręgosłup stopniowo stykał się z podłogą. Oddychaj 
spokojnie i odpocznij.

4)  Powtórz ćwiczenie 3 razy.

C. Rozluźnianie lędźwiowego odcinka kręgosłupa
1) W dalszym ciągu leżąc na plecach, oderwij stopy od podłogi. Powoli 

przyciągnij rękami kolana, pamiętaj aby przy tym nie odrywać kości 
krzyżowej od podłogi i nie napinać barków (a). Oddychaj przez chwilę. 
Powinnaś poczuć rozciąganie się dolnego odcinka kręgosłupa.

11
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2) Skrzyżuj stopy. Ręce połóż wzdłuż tułowia. W tym ułożeniu wykonaj 
krążenie biodrami (b). Najpierw w jedną, a później w drugą stronę.

3) Wyprostuj lewą nogę i połóż ją na podłodze. Prawą, przez cały czas zgięta, 
przyciągnij rękoma w kierunku prawego kość krzyżowa leżały na podłodze. 
Wyprostowana noga i kość krzyżowa leżały. Ważne jest również równoległe 
utrzymanie bioder. Wytrzymaj chwilę. Wyprostuj nogę w czasie wydechu. 
Powtórz ćwiczenie z drugą nogą.

Korzyści, 

To ćwiczenie pozwala się odprężyć. Zmniejsza nacięcie w stawach 
krzyżowo-biodrowych, przeciwdziałając występowaniu bólów krzyża.

D. Skręt kręgosłupa
1)  Ponownie ugnij nogi w kolanach, ale tym razem stopy postaw tuż obok 

siebie, możliwie blisko pośladków. Ręce rozłóż na boki tak, aby stanowiły 
jedną linię z barkami. Dłonie skieruj w dół. Staraj się całkowicie rozluźnić, 
zjednoczyć z podłożem. Rozciągnij mięśnie karku przez przyciągnięcie brody 
do klatki piersiowej (a).

2)  Oddychaj głęboko. W czasie wydechu połóż kolana na lewą stronę, starając 
się dotknąć nimi podłogi. Nie odrywaj przy tym rąk i barków. Głowę skręć w 
prawo, dzięki czemu uzyskasz pełny skręt kręgosłupa (b). Odpocznij chwilę 
w tym ułożeniu.

3)  Powróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj kilka głębokich oddechów, 
pozwalając by z każdym wydechem twój kręgosłup swobodnie opierał się o 
podłoże.

4)  Wykonaj skręt w drugą stronę - nogi w prawo, głowa w lewo.

5)  Powróć do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie z drugą osobą. 

Partner siada z twojej prawej strony. Zanim rozpoczniesz wykonywanie 
skrętu, on opiera swoją lewę ręką na twoim prawym barku. Po wykonaniu 
przez ciebie skrętu w lewo, swoją prawą ręką stabilizuje i delikatnie dociska 
miednicę jednocześnie utrzymując twoje prawe ramię przy podłodze. 
Wytrzymaj tę pozycję przez chwilę, oddychając głęboko. Po krótkim 
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odpoczynku wykonaj skręt w prawo, tym razem partner musi znaleźć się po 
twojej lewej stronie.

Korzyści. 

Dzięki skrętom rozluźniają się mięśnie przykręgosłupowe i uruchamiają 
się wszystkie stawy międzykręgowe. Ćwiczenie wzmacnia też kręgosłup i 
odciąża jego dolny odcinek. Dzięki systematycznemu wykonywaniu przyczynia 
się do zwiększenia ruchomości kręgosłupa, od samego szczytu aż do kości 
ogonowej.
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E. Odpoczynek
1) Połóż się na boku Pod głowę i górną nogę zgiętą w kolanie podłóż poduszki 

tak, aby ci było wygodnie. Zamknij oczy i pozwól, aby twoje ciało 
bezwładnie leżało na podłodze. Spokojnie oddychaj. W czasie wydechów 
staraj się rozluźnić wszystkie części ciała. Skup się na oddychaniu i 
stopniowo także na swoim wnętrzu. Poleż tak przez 5-20 minut.

2)  Zanim wstaniesz pomyśl o dziecku które jest w tobie. Spróbuj sprawić, aby 
też odpoczywało.

3)  Pomalutku otwieraj oczy tak, aby światło docierało do ciebie powoli. 
Zachowując spokój i odprężenie, wyprostuj się, lekko wyciągnij i powoli 
wstań. Teraz możesz powrócić do innych swoich zajęć.

Po ćwiczeniach wypij szklankę soku z owoców, wody mineralnej lub 
herbaty ziołowej. Unikaj pośpiechu. Najlepiej gdybyś po ćwiczeniach mogła 
trochę popływać, wziąć kąpiel lub pójść na spacer.
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4 Oddychanie
Nie będzie tu mowy o żadnych specjalnych technikach oddychania w 

czasie porodu. Zamiast tego moim celem jest pokazanie, jak można swobodnie 
oddychać (por. „Cykl ćwiczeń I" str. 69 ). Tak samo jak bezruch i wynikające z 
niego „zesztywnienie" są epidemią naszych czasów, tak jest nią ograniczone 
oddychanie !

Współczesny, nowoczesny model życia nie wymaga od nas abyśmy 
dysponowali pełnymi możliwościami naszego ciała. Wielu z nas nie wykazuje 
żadnej formy aktywności fizycznej, która mogłaby pobudzić prawidłowe 
oddychanie. Wskutek tego nasze oddechy są płytsze i szybsze niż powinny być. 
Zmniejsza się przez to ilość dostarczanego do organizmu tlenu i wydalanego 
dwutlenku węgla.

Obserwując swobodny sposób oddychania u niemowląt lub dzieci, z 
łatwością zauważymy, że wykorzystują one głównie ruchy brzucha, natomiast 
klatka piersiowa pozostaje prawie nieruchoma, a ramiona - rozluźnione. Jest to 
naturalny, odprężający i głęboki sposób oddychania. W czasie dorastania 
zaczynamy oddychać zbyt powierzchownie, używając raczej klatki piersiowej, a 
nie brzucha. Powoduje to wykorzystanie zaledwie 1/3 dostępnej pojemności 
oddechowej. Oddychając zbyt szybko, rozpoczynamy wdech zanim jeszcze 
stare powietrze opuści drogi oddechowe. W wyniku tego do płuc dostaje się 
jego mieszanina ze świeżym powietrzem. Zmniejsza to ilość tlenu 
dostarczanego do organizmu, zmniejsza też naszą witalność.

Od prawidłowego oddychania zależy nasze życie, zdrowie i dobre 
samopoczucie - oddychanie stanowi podstawowy rytm naszych ciał. Z każdym 
wdechem wprowadzamy powietrze -czynnik życiodajny, wydychając wydalamy 
szkodliwe substancje. Ten stały cykl dawania i brania, ten przepływ energii, 
zaczyna się z chwilą naszych narodzin i trwa, oscylując jak prąd zmienny, przez 
całe życie, zmieniając się wraz z nami. Wszystkie ważne funkcje organizmu 
zależą od oddychania.
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Co się dzieje, gdy oddychamy?
Bramą dróg oddechowych jest nos. Drobne włoski we wnętrzu nozdrzy 

zatrzymują cząsteczki pyłu, aby nie dostały się do płuc. Jama nosowa, wysłana 
błoną śluzową, ogrzewa i oczyszcza powietrze z pyłów i zarazków. Tutaj 
niszczone są bakterie. Zdolność węchu zabezpiecza nas przed wdychaniem 
szkodliwych gazów.

Oddychanie odbywa się dzięki pracy mięśni. Głównymi z nich są 
przepona, oddzielająca jamę brzuszną od jamy klatki piersiowej, oraz mięśnie 
międzyżebrowe. W płucach jako takich nie ma mięśni. Rozprężają się biernie 
pod wpływem podciśnienia wytwarzanego w jamie klatki piersiowej. Są one 
otoczone silnymi błonami, które mocują je do jej wewnętrznej powierzchni. 
Również ruchy ściany klatki piersiowej rozciągają płuca przy wdechu i 
powodują ich zapadanie się w czasie wydechu. W czasie płytkiego oddychania 
angażujemy głównie mięśnie międzyżebrowe. Przy głębokim oddychaniu 
przepona porusza się w dół i w górę, umożliwiając pełniejsze wykorzystanie 
objętości jamy klatki piersiowej.

Wydajne oddychanie zależy od prawidłowej sylwetki. Jeżeli masz 
zapadniętą klatkę, przykurczone ramiona, to zmniejsza się przestrzeń możliwa 
do wykorzystania. Powoduje to zaburzenia oddychania.

Przepona ma kształt kopuły, która w czasie wdechu obniża się w kierunku 
jamy brzusznej z powodu skurczu mięśni, a w czasie wydechu unosi się w 
miarę rozluźniania się mięśni. Z tego powodu w czasie głębokiego oddychania 
widać ruchy brzucha, do przodu przy wdechu i z powrotem przy wydechu. 
Przepona, poruszając się w górę i w dół, wywiera niewielki ucisk na wątrobę, 
żołądek i inne narządy jamy brzusznej. Tak więc dzięki oddychaniu narządy 
wewnętrzne są cały czas delikatnie masowane. Z każdym oddechem poprawia 
się ich ukrwienie i przemiana materii. Gdy oddychamy powierzchownie, głównie 
dzięki ruchom klatki piersiowej, brakuje im tego masażu.

Chociaż bez jedzenia możemy wytrzymać kilka tygodni, bez picia kilka 
dni, to bez powietrza zaledwie kilka minut. Każda żywa komórka potrzebuje 
tlenu, który po zużyciu wydala w postaci dwutlenku węgla. W czasie trwania 
ciąży i w czasie porodu oddychasz nie tylko dla siebie, ale także dla twojego 
dziecka.

Oddychanie w czasie ciąży
Zazwyczaj oddychamy przez nos. W czasie ćwiczeń z głębokim 

oddychaniem (rozdz. 3, cykl ćwiczeń I) zaleciłam wydychanie przez usta. 
Zrobiłam to celowo, ponieważ w czasie silnych skurczów partych, jak przy 
każdej aktywności, kobiety w naturalny sposób wydychają powietrze przez 
usta.

Jeżeli zwykle bezwiednie wdychasz i wydychasz powietrze przez nos, to 
w wyniku ćwiczeń możesz się również przyzwyczaić do wydychania przez usta. 
Nie ma wątpliwości, że będzie to przydatne nie tylko w czasie porodu, lecz 
także w życiu codziennym i przy okazji ćwiczeń. Regularne wykonywanie tych 
ćwiczeń pogłębi twoje oddechy, pomoże wykorzystać większą objętość 
oddechową i prawidłowo używać przepony. Pozwala też się odprężyć i skupić na 
własnym wnętrzu. Oddychanie jest jedyną podstawową funkcją życiową, która 
oprócz własnego automatyzmu poddaje się wpływom naszej woli. Czynność 
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serca i skurcze macicy podlegają wyłącznie bezwolnym reakcjom odruchowym. 
Dzięki temu możemy prawie dowolnie, świadomie regulować własne 
oddychanie, mając przez to wpływ na stan naszej świadomości.

Ćwicząc spostrzeżesz, że oddychanie jest mocno związane z twoim 
umysłem i emocjami. W hatha-joga głębokie oddychanie traktuje się jako 
przygotowanie do medytacji. Dzięki spokojnemu i głębokiemu oddychaniu 
możliwe jest odprężenie się i skierowanie swojej uwagi do wnętrza siebie, 
osiągnięcie stanu głębokiego skupienia.

Ćwicząc głębokie oddychanie w czasie ciąży, uzyskujesz odprężenie i 
uspokojenie myśli. Możesz wtedy doświadczyć wewnętrznej ciszy, aby skupić 
się na obecności znajdującego się w macicy dziecka i nawiązać z nim kontakt. 
Wtedy możesz w pełni i spokoju cieszyć się swoim stanem. Pomagasz też sobie 
w naturalny sposób opanować niepokój lub niezadowolenie.

W czasie porodu oddychanie pomaga ci przeżywać głębokie i intensywne 
uczucia. Nie ma żadnej specjalnej techniki oddechowej, którą należałoby 
zapamiętać. Po prostu oddychaj swobodnie. Jeżeli jednak w czasie rodzenia 
odczuwasz wewnętrzne napięcie lub strach, to wtedy głęboki i spokojny oddech 
pozwala opanować te uczucia i skoncentrować się na własnym wnętrzu. Dzięki 
temu możesz nie zwracać uwagi na to, co się dzieje wokół ciebie i osiągnąć 
stan świadomości właściwy dla porodu.

Skupienie się na głębokim oddychaniu ułatwia zniesienie silnych bólów 
związanych ze skurczami macicy. Długi, spokojny wydech na szczycie skurczów 
pozwala się rozluźnić i lepiej odpocząć w przerwie między nimi. Oprócz ruchów 
przedstawionych w rozdz. 6, może ci pomóc wydawanie dźwięków w czasie 
wydechu, gdy skurcze się wzmagają. Dzięki temu można „wyrzucić" z siebie 
ból. Kumulowanie go w sobie powoduje narastanie napięcia i przemęczenia.

Wiele matek, z którymi rozmawiałam, twierdziło, że skupienie się na 
oddychaniu pomogło im współpracować ze skurczami. Warto tu przedstawić 
słowa jednej z nich: „W czasie każdego skurczu starałam się głęboko oddychać, 
czasami szybko i głośno, zawsze jednak pamiętając o szczycie, i ból się 
zmniejszał. Starałam się czuć, gdzie dokładnie jest dziecko, jak reaguje moje 
ciało. Po wszystkim ci, którzy byli obecni przy porodzie, zauważyli, że moje 
ciało było rozluźnione, podczas gdy moja macica kurczyła się".

Regularne ćwiczenie głębokiego oddychania w czasie ciąży umożliwi ci 
skupienie się na nim w czasie porodu. Im więcej ćwiczysz, tym łatwiej będzie ci 
podświadomie i prawidłowo oddychać rodząc. Dzięki regularnym ćwiczeniom 
oddychanie, podobnie jak medytacje, może się stać atutem w codziennym 
życiu. Dużo radości i korzyści może przynieść ćwiczenie z partnerem, który 
będzie ci towarzyszył w czasie porodu.

W początkowym okresie ćwiczeń będziesz doświadczać miłego uczucia 
spokoju i odpoczynku. Z czasem te odczucia staną się bliższe medytacji 
jednoczącej ciało i umysł i pogłębiającej świadomość obecności dziecka w 
tobie. Jest to bardzo podobne do uczucia spokoju miedzy skurczami w czasie 
porodu. Pogłębione oddychanie pomoże ci też w nauce karmienia piersią po 
porodzie.
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5 Masaż
Wykonywanie masażu, w połączeniu z odpowiednimi pozycjami, ruchami 

i prawidłowym oddychaniem, jest bardzo przydatne w czasie ciąży i porodu. 
Dla wielu ludzi nie istnieje nic bardziej kojącego od dotyku drugiej osoby. 
Będziemy zaskoczeni, jak wielką moc mają nasze ręce. Przez dotyk możemy 
wyrazić nasze uczucia, możemy też uwolnić siebie i innych od bólu lub 
niepotrzebnego napięcia mięśni.

Masaż jest sztuką, która powinna być kultywowana. Jedynym sposobem 
jest wykorzystywanie go w praktyce i zdobywanie nowych doświadczeń. 
Istnieje wiele różnych rodzajów masażu. W tej książce przedstawiłam 
najprostszy z nich, nie wymagający nauczenia się specjalistycznych chwytów 
czy technik. Nazywam go masażem „intuicyjnym".

Najpierw musisz poznać swoje ciało. Dowiedz się, co mu sprawia 
przyjemność i które jego części najbardziej potrzebują rozluźnienia. Później 
podziel się swoimi spostrzeżeniami z drugą osobą, najlepiej tą, która będzie ci 
towarzyszyła w czasie porodu. Pamiętaj jednak, że niektóre kobiety kochają 
masaż wykonywany w czasie rodzenia i traktują go jako sposób na 
zmniejszenie bólu, inne natomiast wolą, aby nikt ich nie dotykał. Możesz 
przewidzieć, jak sama będziesz reagować, gdy nadejdzie ten dzień. Czasami 
masaż w czasie porodu przeszkadza i denerwuje, czasami jest przyjmowany z 
wdzięcznością i pomaga znieść ból. W czasie ciąży prawdopodobnie będzie ci 
sprawiał przyjemność, wtedy możesz zdecydować, które jego elementy 
będziesz chciała wykorzystać w czasie porodu.

Do wykonywania masażu stosuje się 4 podstawowe techniki.
Głaskanie. Wykonuje się je najczęściej płasko ułożoną dłonią. Jest to bardzo 

łagodna forma masażu. Często, przy silnych bólach, lub u niemowląt i 
małych dzieci, jest jedyną techniką, którą można zastosować.

Masowanie. Jest podobne do głaskania, ale wykonuje się je energiczniej i z 
większą siłą.

Rozcieranie. Stosuje się silny ucisk na małą powierzchnię, np. opuszkami 
palców, kciukami lub nawet nasadą dłoni lub łokciem. Czasami dodatkowo 
wykonuje się niewielkie ruchy okrężne, rozcierając tkanki. Ta technika 
pozwala dosięgnąć do głębokich warstw ciała i przez rozluźnienie 
istniejących tam miejsc o wzmożonym napięciu przynieść ulgę.

Ugniatanie. Wykonuje się pełną dłonią, na przemian ściskając i puszczając 
mięśnie. Jest to technika szczególnie polecana do masażu okolic, w których 
znajdują się duże mięśnie, np. pośladki lub uda.

Pierwsze próby najlepiej zacząć od własnych rąk i nóg.

Masaż rąk
1)  Jedną ręką delikatnie Ugniataj drugą, staraj się wyczuć części kostne. 

Rozruszaj wszystkie stawy. Każdy palec zegnij i wyprostuj, delikatniej je 
wyciągaj i kręć nimi wokół ich osi. Rozłóż je szeroko.

2)  Następnie zacznij mocniej ugniatać mięśnie znajdujące się między kośćmi 
na grzbiecie ręki i stawy między kośćmi nadgarstka.
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3)  Na koniec mocno i energicznie strzepnij rękami, rozpoczynając ruch od 
ramienia. Rozluźnij ręce i nadgarstki.

4)  W ten sam sposób wykonaj masaż drugiej ręki.

W podobny sposób rozluźnij stopy.

Masaż stóp
1)  Za pomocą kciuków mocno ugniataj grzbiet stopy wzdłuż osi długiej, 

wykonując jednocześnie niewielkie ruchy koliste. Jeżeli napotkasz jakiś 
bolesny punkt, zatrzymaj się na nim nieco dłużej starając się „rozetrzeć" 
ból. Pod skórą możesz wyczuć niewielkie guzki. Te miejsca trzeba masować 
mocniej, aby guzki zniknęły.

2)  Te same czynności wykonaj u podstawy palucha, wzdłuż podeszwy, w 
okolicy kostki, a następnie na dolnej części łydki.

3)  Następnie zajmij się przodem stopy i każdym palcem z osobna. Wyginaj je 
w górę i w dół, pociągaj za nie i skręcaj, wszystko w zakresie, na jaki 
pozwalają stawy. Na koniec rozłóż je szeroko.

4)  W ten sam sposób wykonaj masaż drugiej stopy.

Jeżeli masaż stóp sprawi ci przyjemność, spróbuj poprosić, aby 
następnym razem wykonał go twój partner. Obydwoje będziecie mogli 
wzajemnie poznawać tajniki ciała i cieszyć się z własnych doświadczeń. 
Dotyczy to nie tylko stóp, ale też innych części ciała, ramion, pleców i brzucha. 
W miarę upływu czasu masaż będzie sprawiał wam obojgu coraz większą 
przyjemność, być może zainspiruje do stosowania własnych pomysłów. Jeżeli 
będziecie chcieli wzbogacić swoje informacje na temat masażu, odsyłam do 
wielu książek dotyczących tego zagadnienia. Można też się zapisać na jeden z 
wielu kursów masażu.

Masaż w czasie ciąży
Masaż jest szczególnie przydatny w czasie trwania ciąży, kiedy to 

zwiększona masa brzucha i płynów ustrojowych sprzyja zwiększonemu napięciu 
mięśni, które może powodować dolegliwości. Szczególnie narażone są ramiona, 
stopy i dolny odcinek kręgosłupa. Regularne wykonywanie masażu tych części 
ciała pozwala im lepiej się przystosować do postępujących w ciągu kilku 
miesięcy zmian.

Masaż samodzielny
Po kąpieli masujemy całą skórę, a zwłaszcza na brzuchu i piersiach, 

wcierając w nią jakiś olej, np. migdałowy lub z zarodków pszenicy. Zapobiega 
to wraz z prawidłową dietą i wykonywaniem ćwiczeń powstawaniu rozstępów.

Niektóre położne zalecają również w czasie ostatniego tygodnia ciąży 
codzienne natłuszczanie okolicy krocza po kąpieli jako przygotowanie do 
porodu. Pomaga to również oswoić się z tą okolicą i lepiej zapoznać z jej 
budową anatomiczną, a zwłaszcza ze strukturami kostnymi miednicy. 
Umożliwia również wykonanie masażu mięśni krocza i okolicy pachwin. Można 
też spróbować dotknąć szyjki macicy (musi to być wykonane bardzo delikatnie, 
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najlepiej po kucnięciu).
W czasie ćwiczeń masuj te miejsca, w których odczuwasz wzmożone 

napięcie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku mięśni na wewnętrznej 
powierzchni uda.

Masaż z partnerem
Szczególnie korzystne jest wykonywanie masażu wieczorem, tuż przed 

snem. Zdobycie pewnego doświadczenia pozwoli w przyszłości wykorzystać 
własne umiejętności do masowania dziecka.

Rozpoczynamy od masażu głowy i szyi.

Masaż głowy i szyi
(Uwaga! Chociaż leżenie na plecach na początku ciąży może być 

przyjemne, powinnaś tego unikać w późniejszym okresie, w czasie porodu i 
zawsze, gdy odczuwasz w tej pozycji zawroty głowy lub inne nieprzyjemne 
wrażenia. Zamiast w leżeniu twój partner może wykonać masaż szyi i ramion, 
gdy siedzisz lub klęczysz.

Połóż się na podłodze na plecach z nogami zgiętymi w kolanach i 
podpartymi w górze na stołku lub na łóżku. Ręce ułóż swobodnie wzdłuż 
tułowia. Twój partner niech siądzie za twoją głową. Upewnij się, że jemu też 
jest wygodnie. (Możesz się również położyć na łóżku, a partner niech usiądzie 
na krześle). Oto wskazówki dla osoby masującej:
1)  Przyciśnij lekko jej ramiona do podłogi w czasie wydechu. W ten sposób je 

rozluźnisz. Następnie włóż ręce pod jej głowę i trzymając za szyję kilka razy 
delikatnie pociągnij w swoim kierunku rozciągając szyjny odcinek 
kręgosłupa.

2)  Trzymając nadal ręce pod jej głową, wykonuj niewielkie krążenia opuszkami 
palców i przesuwając ręce od dołu w kierunku głowy lekko ugniataj mięśnie 
szyi.

3)  Następnie przygnij powoli głowę do klatki piersiowej. Przytrzymaj chwilę w 
tej pozycji i ponownie oprzyj głowę na podłodze. Skręć głowę w jedną 
stronę i ponownie pociągnij ku sobie, rozciągając boczne mięśnie szyi. W 
szczytowym punkcie wykonaj kilka krążeń głową. Odczekaj chwilę, a 
następnie skręć głowę w drugą stronę powtarzając kolejne czynności.

4)  Wykonaj delikatny masaż mięśni twarzy, skupiając się głównie na mięśniach 
w okolicy żuchwy i oczu. Oklepuj je delikatnie opuszkami palców w kierunku 
od środka na zewnątrz. Ponownie wykonaj masaż tej okolicy, ale tym razem 
wykorzystaj lekkie ugniatanie ruchem kolistym.

5)  Rozciągnij brwi od środka na zewnątrz. Połóż ręce na bokach głowy i 
opuszkami palców przykryj powieki. Odpocznijcie tak razem przez chwilę, 
oddychając spokojnie i głęboko. Bardzo, bardzo delikatnie zabierz ręce z jej 
głowy.

Masaż pleców
Masaż pleców działa bardzo kojąco, zwłaszcza w okresie późnej ciąży i w 

czasie porodu. Wykonanie masażu pleców, a zwłaszcza okolicy lędźwiowo-
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krzyżowej może zmniejszyć ból związany ze skurczami macicy, ponieważ nerwy 
dochodzące do narządów i mięśni miednicy pochodzą z części krzyżowej i 
dolnej części lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Prawdopodobnie będziesz 
chciała, aby partner masował cię podczas skurczów, a przestawał w przerwach 
między nimi. Możesz być masowana silnie lub delikatnie. Możesz chcieć jedynie 
stałego uciskania okolicy kości ogonowej. Wszystkie te ewentualności możecie 
wypróbować wcześniej, wykonując opisane dalej ćwiczenia. Aby zmniejszyć 
nieprzyjemne tarcie o skórę, należy posypać ręce pachnącym talkiem lub 
natłuścić olejkiem do masażu.

Do masażu pleców uklęknij z szeroko rozstawionymi kolanami, łącząc 
palce stóp. Pochyl się do przodu na stercie poduszek. Partner niech klęknie za 
twoimi plecami. (Możesz również usiąść na krześle tyłem do partnera, który 
również może siedzieć na krześle lub klęczeć).

Oto kolejne czynności.
1)  Począwszy od szyi, wykonując ruchy koliste opuszkami palców, rozetrzyj 

kolejno okolice wszystkich kręgów, każdy osobno. Zakończ w okolicy 
krzyżowej.

2)  Kciukami mocno rozetrzyj mięśnie leżące po obydwu stronach kręgosłupa. 
Rozcieraj nieco dłużej w miejscach szczególnie bolesnych.

3)  Połóż dłonie na jej ramionach i ugniataj mięśnie aż do ich całkowitego 
rozluźnienia.

4)  Następnie nasadą dłoni wymasuj okolicę krzyżową. Wykonuj nią ruchy 
koliste i dostosuj ucisk do potrzeb ciężarnej/ rodzącej. Staraj się 
dostosować ucisk do jej rytmu oddechowego. Sam oddychaj spokojnie i 
głęboko, a masaż stanie się łatwiejszy do wykonania.

5)  Ciągłym spokojnym ruchem, dłońmi obydwu rąk, wymasuj okolicę dolnego 
odcinka kręgosłupa, zaczynając od środka na boki lub w kierunku ud, lub 
nawet schodząc na uda. Powtórz tę czynność kilka razy.

6)  Ułóż jedną dłoń w „łyżeczkę" i połóż ją w dolnej części kości krzyżowej, tak 
by nasada dłoni pokrywała kość ogonową. Nie ruszając ręki wykonaj lekki 
ucisk. Poczuj jak ciepło twojej ręki rozchodzi się po jej krzyżu. Ten manewr 
pomaga niektórym kobietom w czasie skurczu. Pochylając się do tyłu lub do 
przodu, kobieta może sama regulować siłę nacisku dłoni, 7) Połóż rękę na 
szczycie kręgosłupa, a następnie energicznie przeciągnij nią po skórze w 
dół, aż do kości ogonowej. Powtórz to samo drugą ręką. Zmieniając na 
przemian ręce wykonaj tę czynność kilkakrotnie i rytmicznie. Ta technika 
uspokaja i pomaga opanować występujące w czasie porodu drżenia całego 
ciała.
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Masaż ud, łydek i stóp
Często w czasie porodu mięśnie znajdujące się po wewnętrznej stronie 

ud boleśnie się kurczą. Delikatny masaż pomaga je rozluźnić, co sprzyja 
rozwieraniu się szyjki macicy i rozluźnieniu mięśni.

Masaż łydek w czasie ciąży zapobiega lub zmniejsza częstość 
występowania skurczów mięśni łydek. Przynosi ulgę i zmniejsza obrzęki stóp.

Masaż stóp jest również bardzo pożądany, gdyż daje odprężenie stopom, 
zmęczonym dźwiganiem dodatkowego ciężaru. Wykonanie masażu stóp w 
czasie porodu jest również korzystne. Zdaniem specjalistów od akupresury, na 
stopach i w okolicach ścięgien Achillesa znajdują się punkty oddziaływające na 
macicę i pozostałe narządy płciowe. U niektórych kobiet obserwuje się 
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zmniejszenie bólu porodowego po wykonaniu masażu u podstawy kostki 
bocznej. Ponadto masaż stóp działa odprężająco na całe ciało, dzięki czemu 
łatwiej jest znieść ból w czasie skurczu.

Do masażu usiądź na krześle z szeroko rozstawionymi nogami i pochyl 
się nieco do przodu, twoje stopy powinny płasko spoczywać na podłodze. 
Osoba wykonująca masaż klęka z przodu w wygodnej pozycji. Oto kolejność 
czynności:
1)  Obejmij nogę obydwoma dłońmi i energicznie zsuwając dłonie rozetrzyj je 

od pachwin, przez uda, aż do kolan. Powtórz ten ruch kilka razy, zgodnie z 
jej rytmem oddechowym.

2)  Jedną stopę oprzyj sobie na kolanach. Zagnij ręką palce jej stopy w stronę 
nogi. W tym czasie drugą ręką podeprzyj łydkę i delikatnie ugniataj mięśnie.

3)  Trzymając jedną ręką stopę, drugą masuj koliście okolicę pięty i poza 
kostkami. Masaż wykonaj z obydwu stron. Zeg-nij stopę na boki naciągając 
ścięgno Achillesa. W czasie ciąży masaż okolicy pięty powinien być 
delikatny. Zdaniem niektórych osób zajmujących się akupresurą silny masaż 
w tej okolicy pobudza macicę do skurczów, tak więc możesz go wykonać w 
czasie porodu, by wzmocnić skurcze, a jednocześnie zmniejszyć odczuwanie 
bólu.

4)  Te same czynności wykonaj z drugą stopą.

Masaż brzucha
W czasie porodu, gdy skurcze są silne, delikatny masaż dołu brzucha, 

wykonywany czubkami palców, może przynieść ci ulgę.
Jedną dłoń przesuwaj po skórze w dole brzucha, rysując nią jakby 

półkole. Powtarzaj te ruchy w rytmie oddychania.
Teraz niech zrobi to również twój partner.
Gdy twój partner oswoi się i pozna miejsca na twoim ciele, które reagują 

szczególnie wzmożonym napięciem na ból czy stres, będzie w stanie intuicyjnie 
wiedzieć, jak w czasie porodu zmniejszyć to napięcie wykonując odpowiedni 
masaż, reagować na wszelkie oznaki twojego cierpienia, np. zmarszczone 
czoło, ściągnięte ramiona, zaciśnięte dłonie.

Wiele kobiet w czasie porodu docenia odprężające działanie masażu. 
Może się jednak okazać, że nie będziesz chciała, aby cię dotykać w tym czasie 
lub masaż będzie cię wręcz rozpraszał. Być może będziesz wolała lekki dotyk 
albo silny ucisk. Powiedz partnerowi o swoich upodobaniach i o tym, co jest dla 
ciebie niemiłe. Nie bój się prosić o to, czego chcesz. Jest to najlepszy sposób, 
aby druga osoba mogła ci pomóc jak najlepiej.
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6 Poród
Ze względów praktycznych, wyróżnia się trzy 3 okresy porodu: okres I - 

rozwarcie szyjki macicy; okres II - wypieranie noworodka; okres III - pierwszy 
kontakt z nowo narodzonym dzieckiem, któremu towarzyszy rodzenie się 
łożyska.

W ostatnich tygodniach ciąży kobieta zaczyna odczuwać skurcze macicy. 
Te skurcze przedporodowe (znane jako skurcze Brax-tona-Hicksa) zwykle nie 
są bolesne. Czując skurcz macicy, można dłońmi stwierdzić twardnienie 
brzucha. Może trwać ono 15 minut lub dłużej i być najbardziej zauważalne po 
jakimś wysiłku. Jednak nie wszystkie ciężarne zdają sobie sprawę z tej 
zwiększonej aktywności macicy w czasie ostatnich tygodni ciąży.

W ciągu ostatnich 6 tygodni ciąży w jakimś momencie główka płodu 
wstawi się do kanału rodnego, przygotowując się do porodu. Gdy tak się 
stanie, możesz odczuć silny skurcz. Główka dziecka może się nie wstawić, aż 
do chwili rozpoczęcia porodu, zwłaszcza jeśli jest to drugi lub kolejny poród. 
Niektóre kobiety na dzień przed porodem odczuwają łagodne, ale częste 
skurcze; nierzadko trwające kilka godzin i samoistnie ustępujące. Nazywają się 
one skurczami przepowiadającymi, Ważne jest, aby o tym wiedzieć i 
spodziewać się takiej możliwości. Jeśli będziesz miała wątpliwości, czy skurcze 
rzeczywiście występują, to prawdopodobnie ich nie ma!

Najważniejsze jest pytanie: skąd wiadomo, że poród już się zaczął? 
Poród zaczyna się wtedy, gdy rozwarcie ujścia szyjki macicy ma ponad 2 cm. 
Poród jest procesem powolnym i stopniowym. Oto kilka oznak 
rozpoczynającego się porodu:
1) Poród może rozpocząć się odejściem się podbarwionego krwią czopa 

śluzowego, który stanowi jakby zatyczkę zamykająca ujście szyjki macicy 
podczas ciąży. Ten czop wydostaje się zanim rozpocznie się poród lub już w 
czasie, I okresu. Jeśli czop odchodzi w tym samym czasie gdy pękają błony 
płodowe, to płyn owodniowy może być początkowo nieco podbarwiony 
krwią, ale szybko powinien stać się bezbarwny. 2) Czasami jako pierwsze 
odpływają wody płodowe. Może to być gwałtowny strumień lub powolny 
wyciek, zwany odpływem wód poprzedzających. Może się to zdarzyć w I 
okresie lub na 24 godziny czy nawet dłużej przed porodem. (Jeśli skurcze 
nie nastąpią po 12 godzinach, to istnieje niebezpieczeństwo zakażenia. 
Należy unikać badania przez pochwę. Trzeba także utrzymać skrupulatną 
czystość. Po każdym skorzystaniu z toalety należy się podmyć, ale unikać 
leżenia w wannie. Można wziąć prysznic lub podmyć się klęcząc w wannie. 
Zakażeniu zapobiegnie 6-7 tabletek liofilizowanego czosnku i 1 g wit. C co 
2-3 godziny). Czasami błony pozostają nienaruszone, aż do chwili samego 
porodu, a nawet po urodzeniu dziecka, które rodzi się w „czepku". 
Najczęściej błony płodowe pękają tuż przed II okresem porodu.

„Poczułam jakby „plaśnięcie" i wypłynęły ze mnie ciepłe 
wody. Natychmiast byłam całkowicie obudzona i 
podniecona".

3)  Poród może rozpocząć się uporczywym, tępym bólem krzyża, 
spowodowanym skurczami macicy.
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4)  Pierwszą oznaką rozpoczynającego się porodu może być biegunka, gdyż 
organizm ma naturalną skłonność do wypróżniania się przed porodem.

5)  Poród może zaczynać się dreszczami i „roztrzęsieniem". Jest to sposób 
uwalniania się ciała od napięcia. Często zdarza się w chwili rozpoczynania 
się porodu, choć drżenia i dreszcze mogą wystąpić w każdej jego chwili. 
Najlepiej jest nie powstrzymywać tego, głęboko oddychać i pozwolić na 
masaż stóp lub pleców.

6) Najbardziej wiarygodnym objawem zaczynającego się porodu są skurcze 
macicy. Są one nieco silniejsze od skurczów przepowiadających. Mogą 
przypominać bóle miesiączkowe, w podbrzuszu, lub mogą być odczuwane w 
lędźwiowym odcinku kręgosłupa lub po wewnętrznej stronie ud.

„Powoli zaczęłam sobie zdawać sprawę z już znanego mi 
zaciskania i łagodnego skurczu w jamie brzusznej. Do tej 
chwili mocno spałam, a więc nie od razu zrozumiałam, że to 
się już zaczęło. Skurcze następowały mniej więcej co 5 minut 
i wkrótce stało się jasne, że dziecko jest w drodze".

Pierwsze skurcze odbiera się jako coś nieprzyjemnego, ale mogą też one 
być tak słabe, że możesz je przespać, nie zdając sobie sprawy z ich istnienia. 
Każda kobieta odmiennie odczuwa skurcze macicy. Dotyczy to także kolejnych 
porodów u tej samej kobiety. Skurcze na początku mogą być łagodne lub silne. 
Mogą występować co 30 lub co 10 minut, a czasami bardzo nieregularnie. 
Macica zacznie się kurczyć i napinać; szyjka macicy stanie się cieńsza i uniesie 
do góry, a następnie zacznie się powoli rozwierać. Niektóre ciężarne opisują te 
skurcze jako „przypływy energii". Każdy pojawia się jak fala, która narasta, 
osiąga szczyt i się cofa. Szczyt skurczu może być bolesny, ale przed 
rozpoczęciem się następnego nastąpi przerwa. Może ci pomóc wyobrażenie 
sobie fal uderzających o brzeg morza.

„Skurcze wciąż były bardzo słabe. Gdy przybyłam do szpitala 
występowały co 10 minut. Pielęgniarki wahały się, czy mnie 
przyjąć, bo -jak twierdziły - byłam tak spokojna i 
opanowana, iż nie bardzo wierzyły w ten rozpoczynający się 
poród.

Spacerowałam i kucałam, a gdy po 30 minutach ponownie 
mnie zbadano, personel był zdumiony, że akcja porodowa 
postępuje tak szybko. Skurcze występowały już co 5 minut i 
były całkiem silne. Przekonałam się, że ulgę przynosi mi 
opieranie się rękoma o ścianę lub klęczenie na podłodze i 
podpieranie się rękoma".

W miarę postępowania porodu skurcze stają się coraz częstsze i 
silniejsze. Przerwy między nimi są natomiast coraz krótsze.

W „rozpędzonym" porodzie będą one bardzo silne i będziesz musiała 
poświęcić im całą uwagę.

„Skurcze stawały się coraz trudniejsze do zniesienia. Głównie 
siedziałam na krawędzi łóżka, opierając się na oparciu 
krzesła i koncentrowałam się na głębokich oddechach".
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„Co 10 minut odczuwałam bóle, podobne do miesiączkowych. 
Stwierdziłam, że głębokie oddechy pomagają mi łatwiej je 
znosić. Między bólami początkowo zajmowałam się pracami 
domowymi, ale gdy skurcze stały się silniejsze, w przerwach 
między nimi odpoczywałam, oparta na poduszkach".

Co będziesz czuła w czasie porodu?
Narodziny dziecka są ogromnym wydarzeniem w twoim kobiecym życiu 

seksualnym. Jest to czas przemiany. Kobieta staje się matką; daje życie innej 
istocie ludzkiej. Gdy podczas porodu łono otwiera się szeroko, doświadczasz 
zmiany świadomości. W godzinach porodu z trudem myślisz o sprawach dnia 
codziennego; twoja cała uwaga w naturalny sposób zwraca się do wewnątrz, 
jakby cały świat uczestniczył w tym, co się dzieje w twoim ciele. W umyśle czas 
nabiera nowego wymiaru. Godziny przelatują jak minuty; możesz czuć się 
„poza czasem", jak to opisała jedna z rodzących. Jak gdybyś znalazła się w 
innym świecie.

To całkowite rozwarcie łona zdarzy się raz, a najwyżej kilka razy w całym 
życiu. Jest to ogromne przeżycie emocjonalne, w którym cofasz się do 
najbardziej podstawowych uczuć, jak gdyby wszystko, przez co przeszłaś, 
stanowiło część obecnej chwili. Jest to prawdopodobnie podświadome 
przypomnienie siebie w łonie matki, swoich własnych narodzin i bardzo 
wczesnego dzieciństwa. A jednocześnie w tym samym czasie zanurzasz się w 
swoim macierzyństwie, w bardzo intymniej więzi ze swoim ciałem i dzieckiem, 
które znajduje się w twoim łonie. To łono jest miejscem najgłębszych uczuć. 
Tak, jak przeżywając orgazm chcesz zanurzyć się w swoje uczucia, tak rodząc 
instynktownie chcesz reagować na potrzeby i sygnały ciała.

W jakiś sposób musisz porzucić kontrolę, poddać się i zaufać procesowi 
narodzin, który odbywa się bez świadomej kontroli. Musisz wyrzucić z umysłu 
całą zgromadzoną wiedzę i pozwolić, aby się działo! Jest to czas odwrotu od 
świata, rzucenia się w nieznane, nie myślenia o tym, co nadejdzie. Trzeba 
przeżyć ten czas minuta po minucie, pozwolić się prowadzić naturalnemu, 
niekontrolowanemu rytmowi ciała. Jak stwierdziła jedna z matek: jeśli się 
zrelaksujesz, płyniesz, a jeśli zaczynasz walczyć, toniesz".

Prawdopodobnie twoje przeżycia i uczucia będą bardzo intensywne - od 
agonii do ekstazy, od rozpaczy i słabości do odwagi i siły, od wyczerpania do 
przypływu ogromnej energii i siły. Możesz także mieć nudności. Niektóre 
rodzące nie odczuwają ich wcale, inne natomiast bardzo silnie. Nie ma się 
czego obawiać; w rzeczywistości odbijania i wymioty mogą przynieść znaczną 
ulgę i pomóc uwolnić się od napięcia i lęku. Narodziny to wielkie oczyszczenie. 
Nie ma się co dziwić, że w tym czasie żołądek i jelita też chcą się opróżnić i 
pozbyć zawartości. Wymioty mogą być oznaką szybkiego rozwierania. 
Powinnaś także co godzinę opróżniać pęcherz moczowy, gdyż pełny pęcherz 
może przeszkadzać rodzącej się główce.

Ból dający życie
Ból narodzin cieszy się złą sławą. Bez wątpienia każda doświadczona 

matka powie, że dawanie życia zwykle jest procesem bolesnym. Oczekiwanie 
bólu jest postawą bardzo rozsądną, choć może okazać się, że ktoś ma 
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szczęście i nic nie czuje, a są takie kobiety! Większość kobiet na szczycie 
skurczu odczuwa ból. Jest to raczej ostry ból, a nie pulsujący i długotrwały, i 
zwykle nie bywa odczuwany między skurczami. Często po bardzo silnym 
skurczu następuje słabszy. Ból nie jest taki sam, jak odczuwany po urazie. 
Wiele kobiet opisuje ten ból jako „pozytywny" lub „dający życie", równoważony 
przyjemnością odczuwaną między skurczami.

Jedną z wielu przyczyn niepotrzebnego bólu w czasie porodu jest pozycja 
półleżąca. Nawet jeśli jesteś podparta poduszkami, w pozycji półleżącej 
'przypominasz przewróconego do góry nogami żuka - całkowicie bezradnego - 
a skurcze twojej macicy stają się boleśniejsze. Inne pozycje, np. klęcząca, 
stojąca, kuczna lub w wyprostowanym siadzie, łagodzą ból i pomagają dostroić 
się do tego, co dzieje się wewnątrz twego ciała. Musisz mieć możność 
posługiwania się całym ciałem, aby stwierdzić, w jakiej pozycji jest ci 
najwygodniej.

„Czułam się bardzo niewygodnie, gdy tylko się kładłam. 
Pozycja siedząca była jedyną, w której mogłam 
skoncentrować się na próbach odprężenia się i głębokiego 
oddychania przez cały czas".

„Stwierdziłam, że pomocne są niewielkie ruchy. W którymś 
momencie prawie zaczęłam tańczyć. Nie mogłam opierać się 
o nic twardego, a najgorsze było leżenie na wznak".

Często niewłaściwe otoczenie i atmosfera sprawiają dodatkowy ból. W 
czasie ciąży i porodu twój organizm wytwarza hormony, zwane endorfinami, 
które mają naturalne działanie rozluźniające i łagodzące ból. Wydziela się także 
inny hormon - oksytocyna - pobudzająca skurcze macicy i przyspieszająca 
poród. Jednak wydzielanie tych hormonów jest ściśle związane z twoimi 
emocjami. Organizm wytwarza więcej tych hormonów wtedy, gdy czujesz się 
bezpiecznie, jesteś zrelaksowana, wolna od zahamowań i jesteś całkowicie 
sobą. Uczucie, że ktoś cię obserwuje może zahamować uwalnianie 
wspomnianych hormonów i zwiększyć twoje napięcie emocjonalne. Jest to 
bardzo ważne przy wyborze osoby, która ma ci towarzyszyć i miejsca porodu. 
Obecność zbędnych ludzi w pokoju lub kogoś, kto wprawia cię w zakłopotanie, 
może zaburzać proces porodu. Dla niektórych kobiet zasadnicze jest uczucie 
intymności.

„Pozycje ciała sprawiły, że czułam się całkowicie 
odhamowana, a ponieważ byłam w domu, czułam się 
bezpiecznie i wygodnie. Pojękiwałam i wzdychałam, dając w 
ten sposób ujście napięciu. Czułam się wspaniale. Działałam 
instynktownie. Toby się rodził, a moje ciało otwierało się na 
jego przyjście".

Ważne jest, aby pomagali ci ludzie, do których masz zaufanie. 
Potrzebujesz bowiem pocieszenia i wsparcia męża lub kogoś bliskiego. Nawet 
kobiety, które chcą przeżywać poród w samotności pragną, aby w pobliżu 
znajdował się partner, na wypadek, gdyby był potrzebny. Inne chcą, aby cały 
czas był blisko na wyciągnięcie ręki.

„Przy stałej zachęcie męża i położnej poczułam, że zbliżam 
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się do celu. Później Ismail powiedział, że czuł się szczęśliwy, 
mogąc mi pomagać, np. powrócić da głębokiego oddychania, 
gdy przestawałam nad nim panować".

Już omawiałam zmiany w świadomości zachodzące w I okresie porodu. 
Bardzo pomocne jest wtedy przebywanie w przyciemnionym pomieszczeniu, 
wolnym od niepotrzebnej stymulacji. Pomaga cicha, spokojna muzyka, a także 
obecność bliskich. Zanurzenie się w wodzie jest jednym z najskuteczniejszych 
sposobów złagodzenia bólu w czasie porodu. Idealnie byłoby, gdybyś mogła 
skorzystać z basenu; jeśli nie jest to możliwe, może to być wanna lub prysznic. 
Jeśli odczuwasz wstyd lub zahamowania, możesz spróbować wziąć ciepłą kąpiel 
(zob. rozdz. 8).

„Kąpiel bardzo mi pomogła. Poruszałam koliście biodrami i 
masowałam brzuch. Wyobrażałam sobie, że głaszczę i 
pocieszam mojego dzidziusia. W końcu oboje płynęliśmy na 
tej samej łodzi".

Istnieje wyraźna korelacja lęku i strachu z bólem. Gdy boisz się, jest ci 
zimno lub jesteś nadmiernie podniecona, organizm wydziela adrenalinę - 
hormon hamujący proces porodu (choć w II okresie porodu adrenalina 
odgrywa dodatnią rolę). Mięśnie napinają się, oddech się spłyca; starasz się 
uciec od tego, co odbywa się w twoim wnętrzu. To nasila ból. Z chwilą 
rozluźnienia się ból słabnie.

Dobre przygotowanie ciała i umysłu w czasie ciąży pomaga urodzić 
dziecko w poczuciu zaufania do samej siebie. Ćwiczenia jogi w czasie ciąży dają 
ci pewność, że potrafisz urodzić, pozwalają na oswojenie się z bólem i pozbycie 
go, przynajmniej częściowo, zanim nadejdzie ten wielki dzień. Skupianie się na 
oddychaniu i wewnętrznym „ja" uczy cię uspokajania umysłu i opanowywania 
silnych uczuć targających całym jestestwem.

Nie ma dwóch porodów jednakowych - wielkość i kształt dziecka oraz 
pozycja, w której się znajduje, powodują różnice

w odczuwaniu bólu (zob. str. 217). Bóle w czasie porodu są także 
odczuciem bardzo subiektywnym; każdy człowiek ma inny próg odczuwania 
bólu. Niektóre kobiety wspominają o bardzo silnym bólu porodowym, podczas 
gdy inne twierdzą, że prawie nic nie czuły.

„Ból był gorszy niż sobie wyobrażałam — znacznie ostrzejszy. 
Czułam się tak, jakby ogromna ręka mnie ścisnęła i 
potrząsała nad powierzchnią wzburzonego morza. Gdy 
wydawało mi się, że już za chwilę utonę, wyciągały mnie z 
kipieli oczy mojej przyjaciółki, która już przez to przechodziła 
i wiedziała, co się ze mną dzieje".

„Stwierdziłam, że poród to coś wspaniałego — żadnego bólu, 
tylko trochę niewygody. To było wspaniałe móc się poruszać 
dookoła i nie musieć się kłaść. Cały czas panowałam nad 
wszystkim".

Gdy poród jest aktywny, otoczenie przyjazne, osoby towarzyszące 
wrażliwe i troskliwe, wtedy ból daje się znieść dużo łatwiej. W takich idealnych 
warunkach niewiele kobiet potrzebuje lub prosi o leki przeciwbólowe, nawet 
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gdy mogą je łatwo otrzymać.
Zawsze warto jednak, gdy zbliżają się wcześniej nieznane doświadczenia, 

być przygotowaną na różne ewentualności. Jeśli ból okazuje się dla ciebie nie 
do wytrzymania, to poród stanie się przeżyciem bardziej pozytywnym, gdy 
zastosujesz leki przeciwbólowe. Przenikają one jednak do krwi noworodka i 
mają pewne działania niepożądane, które trzeba starannie przeanalizować 
(zob. str. 229). Niektóre z działań leku na noworodka mogą być szkodliwe. 
Trzeba więc możliwie jak najwięcej dowiedzieć się o dostępnych lekach - ich 
zaletach i wadach oraz możliwe jak najlepszym sposobie stosowania. Istnieją 
pomocne leki homeopatyczne (zob. str. 231), które są pozbawione działań 
ubocznych.

Od czasu do czasu słyszę, jak matki mówią: „Mimo że było to bolesne, 
warto było!"

„Ten poród bardzo różnił się od pierwszego. Wtedy 
zachęcono mnie do przyjęcia Demerolu, po którym byłam 
bardzo senna, zupełnie bez kontroli. Tym razem urodziłam 
bez leków, byłam cały czas świadoma, miałam kontrolę nad 
ciałem, choć ból wydawał mi się silniejszy".

Czasami kobiety twierdzą, że poród odbierały jak największy orgazm, 
jaki udało im się przeżyć. Kobiety mówią wręcz o ekstazie, o najgłębszym 
uczuciu radości i miłości.

„Przepełniało mnie uczucie spełnienia, ulgi, wdzięczności i 
radości. Podobnie czuł mój mąż. Po jego twarzy spływały 
łzy".

Ważne jest zdać sobie sprawę z tego, że ból stanowi tylko część 
różnorodnych i intensywnych doznań. Jeśli przerywa się ból, to w jakimś 
stopniu odcina się także inne uczucia.

Największą korzyścią z zaakceptowania i tolerowania bólu oraz 
pozwolenia naturze na normalny bieg spraw bez zaburzania całego procesu jest 
żywe, zdrowe, nieuszkodzone dziecko, które się w końcu pojawia, oraz dobry 
początek twojej z nim więzi.

Pierwszy okres porodu
Przed rozpoczęciem porodu twoje dziecko znajduje się w macicy z 

główką skierowaną w dół, gotowe do urodzenia się. Szyjka macicy jest mocno 
zaciśnięta i zamknięta śluzowym czopem. Błony otaczające dziecko są 
nienaruszone; zawierają płyn, w którym ono pływa. Przed rozpoczęciem porodu 
szyjka macicy ma ok. 3,5 cm grubości. W ciągu mniej więcej tygodnia przed 
porodem wydzielane hormony ciężarnej spowodują, że szyjka macicy stanie się 
bardziej miękka, gotowa do otwarcia w czasie porodu.

Co dzieje się z dzieckiem?
Przed rozpoczęciem porodu główka twojego dziecka prawdopodobnie 

ustawi się w kierunku kanału rodnego. Część główki o największej średnicy 
znajdzie się w najszerszym miejscu miednicy. W miarę rozwierania się szyjki 
macicy główka będzie przechodzić coraz niżej przez kanał rodny.

Po obniżeniu się główka naciska na szyjkę macicy, ten ucisk przyspiesza i 
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ułatwia proces rozwierania się szyjki. Rozszerzająca się szyjka jest naciągana 
na główkę dziecka jak rękawiczka, gdy dziecko przesuwa się w dół w kierunku 
kanału rodnego. W chwili pełnego rozwarcia kanał rodny będzie sięgał uszu 
dziecka i będzie wystarczająco szeroko rozwarty, aby zmieściło się w nim ciałko

Co dzieje się z tobą?
Gdy zaczyna się poród, wczesne skurcze uniosą szyjkę macicy do góry 

tak, że stanie się ona cieńsza i gotowa do rozwarcia. Czasami ten proces 
zachodzi na kilka dni przed rozpoczęciem się porodu, zwłaszcza wtedy, gdy 
kobieta rodzi po raz drugi lub trzeci. Możesz mieć skurcze przepowiadające na 
24 godziny przed porodem. Są one dosyć słabe i przerywane. W końcu stają 
się rytmiczne.

„Klasyczny" poród zaczyna się rytmicznymi skurczami, które trwają 
20-30 sekund i występują co 20-30 minut. Po jakimś czasie, w miarę 
rozwierania się szyjki macicy, skurcze zaczynają występować co 15 minut 
(trwają 30-35 sekund), następnie co 10 minut (po 35-40 sekund), 5 minut (po 
40-45 sekund), 3 minuty (po 45-50 sekund), a wreszcie pod koniec I okresu, 
gdy szyjka jest niemal w pełni rozwarta, skurcze trwają po 60-90 sekund, a 
przerwy między nimi wynoszą tylko pół minuty.

Jednak tylko u niewielu kobiet poród jest „klasyczny". Przebieg i rytm 
porodu są bardzo zmienne. U niektórych kobiet skurcze przez cały czas porodu 
występują co 10 lub 5 minut .
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Niezależnie od rytmu porodu u danej kobiety, skurcze będą coraz 
silniejsze i częstsze w miarę stopniowego rozwierania się szyjki macicy od 0 do 
10 centymetrów (pełne rozwarcie ma 10 cm). Badanie ręczne przez pochwę 
umożliwia stwierdzenie rozwierania się szyjki macicy, dlatego słyszy się, że 
„rozwarcie na 2, 3 czy 4 palce", (Jeśli poród postępuje właściwie, nie powinno 
się wykonywać zbyt wielu badań, gdyż zwiększają one niebezpieczeństwo 
zakażenia. Czasami badania przez pochwę są całkowicie zbędne!). Gdy zbliża 
się pełne rozwarcie, skurcze osiągają szczyt natężenia, a chwila twojego 
spotkania z dzieckiem jest bardzo bliska.

Czas trwania I okresu może być bardzo różny - od 1 lub 2 godzin do 2 
lub 3 dni. Skurcze okresowo ustają. Jednak średnio czas trwania I okresu przy 
pierwszym dziecku to 8-16 godzin. Współczesne położnictwo rzadko dopuszcza, 
aby poród trwał dłużej niż 24 godziny. Często stosuje się więc oksytocynę 
(Pito-cin), aby go przyspieszyć. Jedną z zalet porodu aktywnego jest to, że 
skurcze bywają regularniejsze i skuteczniejsze, a poród trwa krócej. Niemniej 
jednak u niektórych kobiet normalny jest powolny proces rozwierania się szyjki 
macicy. Jeśli dużo odpoczywasz między kolejnymi skurczami, a poród 
postępuje, choć powoli, nie ma powodu do interwencji, pod warunkiem twojego 
dobrego samopoczucia i dobrego zdrowia dziecka.

Ponieważ w czasie skurczu macica pochyla się ku przodowi, skurcze będą 
najskuteczniejsze wtedy, gdy opór będzie najmniejszy, tj. kiedy będziesz 
wyprostowana i lekko pochylona do przodu. Ciemny, cichy pokój i niewielka 
liczba przebywających w nim osób sprzyjają szybszemu rozwieraniu się szyjki.

Oddychanie w I okresie porodu
Postaraj się całkowicie skupić na oddychaniu przez możliwie jak 

najdłuższy czas. W miarę potrzeby oddychaj głęboko, koncentrując się na 
wydłużonym wydechu. Całe ciało, a zwłaszcza ramiona, powinno być 
rozluźnione.

Gdy skurcze staną się bardzo silne, możesz zechcieć jęczeć, nucić, 
gwizdać, a nawet krzyczeć. Nie staraj się tego tłumić, gdyż jest to całkowicie 
naturalne i pomaga złagodzić ból. Wydawanie dźwięków pobudza wytwarzanie 
endorfin, które działają jak naturalne leki przeciwbólowe i ułatwiają przejście w 
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inny stan świadomości. Dobrze wiadomo, że różne formy medytacji oraz 
uniesień religijnych, np. pieśni czy głośna modlitwa, pomagają uspokoić umysł 
i doprowadzić człowieka do stanu głębszej, skoncentrowanej świadomości.

„W miarę nasilania się skurczów zaczęłam jęczeć i krzyczeć. 
Gdy ból się nasilił i stał się nie do zniesienia, cały czas „w 
środku" wiedziałam, że daję sobie radę i wszystko idzie 
dobrze".

Pozycje i ruchy w I okresie porodu
We wczesnym okresie porodu dobrze jest uwolnić się od napięcia przez 

wykonywanie niektórych ćwiczeń, opisanych w tej książce. Nie należy 
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pozostawać w pozycji półleżącej.
Zadbaj, aby w pokoju znalazł się niski stołek lub kilka grubych książek, 

które można podłożyć pod pośladki, co ułatwi pozycję kuczną. Ponadto musi 
być coś, na czym możesz uklęknąć, np. miękka mata lub gruby koc, oraz dużo 
poduszek, w tym jedna lub dwie duże, czy też „puf' (worek sako) z ziaren 
grochu lub fasoli. Przydatna może być butelka z gorącą wodą.

Możesz wziąć ciepłą kąpiel i zająć się zwykłymi czynnościami domowymi 
do chwili, gdy skurcze będą wymagały poświęcenia im pełnej uwagi. Jeśli poród 
rozpoczyna się w nocy, spróbuj się przespać. Pomoże ci to w zachowaniu sił i 
energii, gdy skurcze staną się rzeczywiście silne. Jeśli nie możesz spać, 
powinnaś odpoczywać w wygodnej pozycji siedzącej, podparta poduszkami.

Pozycje pokazane w tej części książki często są naturalnie przyjmowane 
w I okresie porodu. Możesz je wykorzystać jako wskazówki i od czasu do czasu 
zmieniać ułożenie ciała. Zadbaj o to, aby było ci wygodnie i przede wszystkim 
zdaj się na instynkt. Potrzeba kilku skurczów, aby przyzwyczaić się do nowej 
pozycji.

Bardzo ważny jest wypoczynek między skurczami! Nie przeceniaj 
określenia „poród aktywny" i nie przemęczaj się. Znajdź raczej sposób, aby się 
odprężać w czasie skurczów oraz wypoczywać między nimi.

Może ci pomóc rytmiczny ruch miednicy podczas skurczów, np. kołysanie 
się w przód i tył, z boku na bok lub powoli ruchem kolistym, co wspomaga 
rozwieranie się szyjki i przechodzenie dziecka, a także łagodzi ból.

„Czułam tak silne skurcze, że mogłam robić tylko jedno 
chodzić, chodzić, chodzić i to szybko!"

Chodzić lub stać

Stanie lub chodzenie skracają czas porodu i zwiększają skuteczność 
skurczów [1]. We wczesnym okresie porodu próbuj chodzić, a w czasie 
skurczów opieraj się o ścianę.

„W pierwszym okresie pozostawałam wyprostowana i chodziłam po sali 
porodowej. W czasie skurczów pochylałam ciało nieco do przodu i opierałam o 
łóżko, podczas gdy mąż masował mi krzyż. Biodrami zakreślałam kółka 
podczas skurczów. Nic mnie nie bolało, odczuwałam tylko niewygodę".

Gdy twoje ciało znajduje się w pozycji pionowej, dziecko opuszcza się w 
dół pod wpływem siły ciążenia. Niektóre kobiety wolą stać przez cały czas 
porodu, nawet w chwili rodzenia się dziecka. Inne uznały, że przytrzymywanie 
się liny lub drążka oraz zwisanie minimalizują ból (wiadomo jest, że tak rodzą 
kobiety w pewnych prymitywnych plemionach). Pomocne bywa objęcie innej 
osoby za szyję i wsparcie się na niej.
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Ramiona osoby podtrzymującej powinny być rozluźnione, kolana lekko 
ugięte, a ciało odchylone do tyłu, miednica wysunięta do przodu, aby móc 
unieść twój ciężar, nie narażając się na ból krzyża (zob. str. 172). Należy tę 
pozycję przećwiczyć przed porodem.

Wiele kobiet twierdzi, że pomaga objęcie ich przez bliską osobę; 
potrzebują bliskiego kontaktu fizycznego z drugą osobą, często kobietą. Jeśli 
wolisz rodzić w samotności, z partnerem i położną w sąsiednim pomieszczeniu, 
dobrze, abyś stała lub opierała się o ścianę w czasie skurczów macicy, a 
siedziała lub kucała między nimi.
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„Późnym popołudniem Kurt i ja wyszliśmy na spacer. 
Chciałam trzymać się go w czasie skurczów. Czułam jego 
siłę. Gdy dotarliśmy do domu skurcze były już bardzo mocne. 
Złapałam Kurta za szyję i zawisłam na nim. Aż do ostatniego 
etapu porodu nie czułam potrzeby przebywania z Kurtem, 
wolałam raczej miękkość kobiety, ale na końcu jego wsparcie 
fizyczne i uczuciowe okazało się cudowne".

Pozycja kuczna

Jest to fizjologicznie najlepsza pozycja do odbycia porodu. Jest bardzo 
pożyteczna na każdym etapie, zwłaszcza jeśli chce się przyspieszyć narodziny 
dziecka. Miednica w tej pozycji jest otwarta najszerzej, pomaga siła ciążenia, a 
skurcze nasila zwiększony nacisk główki dziecka na szyjkę macicy. Niektóre 
kobiety uważają, że jest ona najwygodniejsza.

Możesz przyjąć pozycję kuczną w czasie lub między skurczami. Kucanie 
w czasie skurczów prawdopodobnie sprawi, że będziesz je odbierała silniej. 
Między skurczami pozycja kuczna pomoże rozszerzać kanał rodny i w 
opuszczaniu się dziecka.

Kucanie bywa męczące, jeśli się nie zadbasz o całkowity odpoczynek 
między skurczami. Wesprzyj się na innej osobie lub krześle i podłóż pod 
pośladki kilka grubych książek czy twardą poduszeczkę, aby było ci jak 
najwygodniej.

„W czasie skurczów kucałam, la pozycja wydawała mi się 
najbardziej naturalna i najwygodniejsza, zwłaszcza gdy 
rozsuwałam kolana tak szeroko, jak tylko mogłam i 
kołysałam się z boku na bok, starając się cały czas oddychać 
głęboko i powoli, koncentrując się na wydechach".

Niektóre kobiety twierdzą, że skurcze w pozycji kucznej są zbyt 
intensywne. Wybierają inne, mniej męczące pozycje, np. klęczą oparte na 
worku sako, rezerwując sobie pozycję kuczną na sam koniec porodu.



J. Balaskas – Poród aktywny 106

Pozycja siedząca

Siedzenie w wyprostowanej pozycji - na krześle, łóżku czy na podłodze - 
wiele rodzących uważa za bardzo wygodne. Skurcze nie są tak mocne, jak w 
pozycji kucznej, dają się łatwiej znieść, a i tak działa siła przyciągania 
ziemskiego. Łatwiej jest wypoczywać między skurczami, pochylając się ku 
przodowi i opierając na worku sako, poduszce czy brzegu łóżka.

„Stwierdziłam, że sedes jest bardzo wygodnym miejscem, 
gdyż podtrzymywał mnie, pozostawiając wolne miejsce dla 
miednicy".

Pozycja klęcząca

Większość kobiet uważa, że najwygodniejszy w chwili nasilania się 
skurczów i przechodzenia porodu w ostatni etap I okresu (6-10 cm rozwarcia) 
jest klęk lub pozycja na czworaka. I rzeczywiście wiele kobiet klęczy w czasie 
porodu. Niektóre twierdzą, że pomocne jest rytmiczne poruszanie miednicą w 
czasie skurczów albo ruchem kolistym, albo z boku na bok. Między skurczami 
można odpocząć w klęku, opierając się na poduszkach czy krześle.

„Opadłam na czworaka. Łagodne kołysanie się z boku na bok 
łagodziło ból. Mój partner niemal bez przerwy masował mi 
krzyż".

Pozycja klęcząca bywa szczególnie pomocna w przypadku „porodu 
tylnego" lub gdy dziecko jest w położeniu tylnym (zob. rozdz. 7). Rytmiczne 
ruchy koliste lub spontaniczne ruchy miednicą mogą pomóc dziecku obrócić się 
wewnątrz macicy do pozycji bardziej fizjologicznej.

Możesz klęczeć z wyprostowanym tułowiem lub pochylić się i oprzeć na 
poduszkach czy jakimś meblu. Tułów powinnaś mieć niemal całkowicie 
wyprostowany lub równoległy do podłogi, co pozwoli na działanie siły 
przyciągania ziemskiego. Pod kolana trzeba coś podłożyć, gdyż klęczenie 
dłuższy czas na twardej powierzchni bywa bolesne. Całkowicie wystarcza 
poduszka czy mata z gąbki (ok. 5 cm grubości).
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„Gdy skurcze stały się dużo silniejsze, uklękłam przy fotelu i 
zaczęłam kręcić biodrami. To rzeczywiście pomagało i 
wydawało się jak najbardziej naturalne".

Jeśli poród postępuje szybko, możesz klęczeć w pozycji bardziej 
horyzontalnej, co nieco spowolni cały proces. Im mniej pionowe, a bardziej 
poziome jest położenie tułowia, tym wolniejsze skurcze macicy, gdyż zmniejsza 
się siła działania przyciągania ziemskiego na szyjkę. W przypadku bardzo 
szybko przebiegającego porodu pozycja łokciowo-kolanowa (zob. str. 161) 
pomaga zwolnić skurcze i nieco je osłabić.

„Wiedziałam, że dziecko rodzi się naprawdę szybko i 
chciałam to nieco zwolnić. Klęczałam na podłodze, więc 
położyłam na niej głowę, wypinając pośladki do góry".
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Klęczenie jest w wielu religiach pozycją przyjmowaną w czasie modlitwy. 
Taka pozycja pomaga w skupieniu się na przeżyciach wewnętrznych. W ten 
sposób możesz skoncentrować się na skurczach macicy, a nie na tym, co dzieje 
się wokół ciebie.

Pozycji półklęczącej możesz używać na zmianę z klęczącą, Po każdym 
skurczu należy zmienić nogę, a w czasie skurczów kołysać się w przód i do 
tyłu. Taka pozycja ułatwia rozwarcie szyjki i łagodzi ból krzyża.

„Stwierdziłam, że bardzo wygodną pozycją jest półklęk; to w 
tej pozycji, w czasie silnego skurczu pękły błony płodowe i 
odeszły wody. Poczułam ogromną ulgę".

Leżenie na boku

W czasie I okresu porodu możesz leżeć, najlepiej na boku, z plecami 
podpartymi poduszkami i ewentualnie poduszką podłożoną pod kolana. Jeśli 
skurcze są silne, możesz przyjąć pozycję na czworaka, a położyć się między 
skurczami, aby wypocząć.

Okres przejścia
Pewnego razu usłyszałam, jak położna tłumaczyła rodzącej, że 1 okres 

porodu przypomina wspinanie się na wysoką górę; na końcu stromego zbocza 
przeżywa się rzeczywiście trudne chwile. Choć widać już szczyt, a druga strona 
znajduje się na wyciągnięcie ręki, można stracić widoki na szczęśliwe 
zakończenie i wpaść w rozpacz, walcząc z tymi ostatnimi skurczami.

Jest to obrazowy opis II okresu porodu. Jest to jakby most łączący 
skurcze prowadzące do rozwarcia szyjki macicy z początkiem II okresu porodu. 
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Może to trwać od kilku sekund do kilku godzin. Zazwyczaj ten czas jest dłuższy 
podczas pierwszego porodu.

Jest to bardzo szczególny okres.
Gdy następuje ostateczne rozwarcie, kobieta stoi u progu urodzenia 

dziecka. Jak tuż przed orgazmem, rodząca potrzebuje skupienia i spokoju, aby 
dać życie dziecku.

Co dzieje się z dzieckiem?
Skurcze następują po   sobie wściekłymi falami. Rozwarcie ma już 

prawdopodobnie 8-9 cm, ale do pełnego rozwarcia może upłynąć wiele czasu. 
W tym stadium porodu przedni brzeg szyjki musi się podnieść, aż nastąpi pełne 
rozwarcie i dziecko z stanie wypchnięte z macicy.

Co dzieje się z tobą?
Nie jest to tak łatwo opisać! Większość kobiet uważa, że jest to 

najtrudniejszy okres porodu. Oto jesteś szeroko otwarta i bezbronna. Jest za 
późno na jakiekolwiek leki. Nie byłoby rozsądne ich podawanie, gdyż na tym 
etapie porodu mogłyby osłabić skurcze parte i utrudnić urodzenie dziecka. 
Jeszcze nie jesteś gotowa do skurczów partych, choć możesz odczuwać ich 
nadejście. Możesz być zdenerwowana, rozdrażniona i przerażona, żeby po 
krótkiej chwili wpaść w podniecenie czy ekstazę. W tym stadium może ci się 
wydawać, że sięgnęłaś kresu wytrzymałości; możesz zapomnieć, że właśnie 
rodzisz dziecko i stracić wiarę we wszystko. Ciągle odczuwasz ostatnie skurcze, 
które powodują pełne rozwarcie, a jednocześnie zaczynasz odczuwać inny 
rodzaj doznań. Może to wszystko wprawić cię w zmieszanie, gdyż przestajesz 
wiedzieć, co się dzieje. Po chwili, gdy zaczną się skurcze parte, to zagubienie 
minie.

To co będziesz odczuwać, prawdopodobnie będzie bardzo silne. Możesz 
mieć nudności lub drżenia; głowa może być gorąca, a stopy zimne. Ważne, 
abyś pamiętała, iż jest to stan przejściowy i że długa walka 1 okresu jest już 
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praktycznie skończona. W tym stadium porodu większość kobiet wydaje się być 
w transie.

„Kucałam lub klękałam na materacu, podtrzymywana z 
obydwu stron przez męża i przyjaciółkę. Okres przejściowy 
okazał się dosyć krótki i niezbyt wyczerpujący. Mam 
wrażenie, że nawet przez chwilę zapadłam w sen".

„Była to najtrudniejsza część porodu, gdyż zdałam sobie 
sprawę, że mam ochotę przeć. Zmartwiłam się, gdyż 
wydawało mi się, że jeszcze za wcześnie na parcie. Uklękłam 
na poduszkach. Stwierdziłam, że na tym etapie bardzo 
ważny jest kontakt wzrokowy z mężem. Gdy wpadałam w 
panikę, mąż zaczynał ze mną oddychać, aby mój oddech się 
zwolnił. To powodowało, że natychmiast odzyskiwałam 
kontrolę nad sobą".

Odczuwanie lęku na tym etapie porodu jest częste - w końcu za chwilę 
ma się urodzić twoje dziecko i masz je zobaczyć po raz pierwszy w życiu! Wiele 
kobiet obawia się, że nie potrafią urodzić, a nawet, że dziecko może je 
rozerwać lub przyprawić o śmierć. Ten irracjonalny lęk czasami jest całkowicie 
podświadomy. Michel Odent nazywa go „lękiem fizjologicznym"; uważa on 
bowiem, że lęk tuż przed porodem pełni pożyteczną funkcję - zwiększa 
uwalnianie adrenaliny. O ile we wcześniejszym okresie porodu adrenalina 
hamowała działanie endorfin, na tym etapie jest pożyteczna, gdyż wyzwala 
odruch wyrzucenia dziecka, co Odent nazywa „odruchem wyrzucenia płodu". 
Jest on przekonany, że na tym etapie osoby uczestniczące przy porodzie nie 
powinny ani nadmiernie uspokajać, ani niepokoić matki. Z jego obserwacji 
wynika bowiem, że pozostawienie rodzącej, aby samotnie doświadczyła tego 
lęku powoduje szybkie wystąpienie wspomnianego odruchu [2].

W okresie przejściowym rodząca może odczuwać silne pragnienie. To 
niezwykłe pragnienie wraz z rozszerzeniem źrenic często obserwuje się na tym 
etapie porodu, jako oznaki zwiększającego się stężenia adrenaliny we krwi. 
Pomocnych jest kilka łyków wody łub possanie zwilżonej gąbki naturalnej. 
Kobiety często odczuwają podczas porodu prymitywny odruch ssania.

Między skurczami możesz dla odświeżenia przetrzeć twarz ręcznikiem 
zmoczonym w zimnej wodzie.

Dla niektórych kobiet najlepszym wyjściem jest pozostanie w samotności 
w ciemnym pomieszczeniu. Inne potrzebują czułej, ale nie narzucającej się 
pomocy.

„Teściowa podała mi kilka łyków ciepłej wody z odrobiną 
miodu, a także umyła mi twarz i ręce. Ssanie mokrej gąbki 
było kolejną rzeczą, która działała odświeżająco".

Oddychanie w okresie przejścia
Wykonuj głębokie oddechy, koncentruj się na wydychaniu, co pomoże ci 

się rozluźnić. Jeśli oddech naturalnie się spłyca, należy poddać się instynktowi. 
Niektóre rodzące odczuwają potrzebę krzyczenia, jęczenia, sapania, 
przeklinania czy robienia wiele hałasu, co ma im pomóc złagodzić ból, podczas 
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gdy inne wolą nie wydawać głosu. Najważniejsze jest, aby nikt ci nie 
przeszkadzał lub bez potrzeby odwracał twoją uwagę. Spokój i cisza pomogą ci 
zagłębić się w tę fazę porodu.

„To, co okazało się ogromnie pomocne i łagodzące ból, to 
pełne furii pomrukiwania i krzyk, gdy ból osiągał szczyt. Był 
to sposób na fizyczną i psychiczną kontrolę samej siebie."

„Skurcze były bardzo mocne i czułam się bardzo zmęczona 
między nimi. Opadałam na dwie duże poduszki, jak gdybym 
chciała zasnąć na kilka minut między kolejnymi falami 
skurczów. Zachowanie odrobiny energii było wręcz cudowne. 
Nawet nie reagowałam, gdy do mnie mówiono".

Pozycje w okresie przejścia
Jeszcze raz zdaj się na instynkt i przyjmij każdą pozycję, która może ci 

pomóc.
Najwięcej kobiet w tym stadium porodu przyjmuje pozycję klęczącą. 

Przed tobą powinien leżeć stos poduszek lub klęczeć druga osoba, na której 
mogłabyś się oprzeć na krótkie chwile między kolejnymi skurczami. Pozwól 
sobie na zapadnięcie w głęboki relaks. Między skurczami możesz przysiąść na 
piętach i wyciągnąć ramiona do góry.

Jeśli ten okres porodu jest długi, spróbuj od czasu do czasu zmieniać 
pozycję - usiąść prosto na krześle, brzegu łóżka, wstać, powoli pospacerować 
lub ułożyć się na boku i dobrze podeprzeć poduszkami. Wiele kobiet stwierdza, 
że pomaga siedzenie na sedesie.

Pozycja z „wypiętymi pośladkami", osłabiająca chęć parcia

Choć nie zawsze jest to konieczne, pielęgniarka lub położna może 
zechcieć cię zbadać, aby zobaczyć, czy nastąpiło pełne rozwarcie. Jeśli nie 
może wyczuć szyjki macicy, oznacza to bardzo szybkie urodzenie dziecka. Jeśli 
jednak ciągle wyczuwa brzeg szyjki z przodu główki dziecka, może zalecić ci 
czekanie z porodem, aż do pełnego rozwarcia.

Oparcie się przemożnej chęci parcia bywa bardzo trudne. Pomocna w 
takiej chwili jest pozycja kolanowo-łokciowa, z głową znajdującą się niżej od 
pośladków. Ta pozycja przesuwa dziecko ku przodowi i zmniejsza nacisk na 
szyjkę macicy. W czasie skurczów postaraj się nieco poruszać biodrami, aby 
przyspieszyć rozwarcie. Jeśli chęć parcia jest bardzo silna, staraj się wydychać 
powietrze krótkimi dmuchnięciami, jak przy gaszeniu świecy, a nie jednym 
spokojnym wydechem. Jednak nie oddychaj tak dłużej niż 15 minut, gdyż zbyt 
długie opieranie się chęci parcia może osłabić skurcze. Jeśli nie można 
powstrzymać się od parcia, brzeg szyjki prawdopodobnie się cofnie samoistnie.

„Billie wyczuła wewnętrzny rąbek, więc opadłam na ręce i 
kolana, aby zapobiec skurczom partym. Na szczęście po kilku 
skurczach i wydechach nastąpiło rozwarcie i mogłam się 
unieść".
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Drugi okres porodu
Zaczyna się wtedy, gdy główka dziecka znajdzie się w kontakcie 1 z 

dnem miednicy małej. Pobudza to wystąpienie odruchu wyrzucenia, co 
przeprowadza dziecko przez kręty kanał rodny. Główka staje się widoczna po 
osiągnięciu krocza i rodzi się dziecko.

Co dzieje się z dzieckiem?
Po pełnym rozwarciu szyjki macicy główka twojego dziecka uwalnia się z 

macicy, a skurcze przeciskają ją przez kanał rodny. W tym momencie główka 
dotyka dna miednicy małej. Dziecko dalej przechodzi w dół, a główka obraca 
się, przechodząc przez kanał rodny. Może to potrwać. Ruch obrotowy kończy 
się zazwyczaj  wtedy, gdy tył główki sięga sromu, choć może trwać aż do chwili 
urodzenia się. Zaczyna być widoczna tzw. korona główki dziecka,  która 
rozciąga ujście szyjki macicy. Dalsze skurcze powodują wypchnięcie twarzy 
dziecka. Ciało obraca się; pojawia się najpierw jedno, a później drugie ramię. 
W końcu szybko wysuwa się ciałko. W czasie przechodzenia przez kanał rodny 
główka twojego dziecka jest poddawana silnemu uciskowi. To, że odbywa się to 
bez uszkodzeń jest możliwe tylko dlatego, że kości noworodka są bardzo 
miękkie, a szwy czaszkowe niezrośnięte, więc kości -czaszki przemieszczają się 
względem siebie. Dlatego czaszka noworodka jest wydłużona, jakby 
dopasowana do „formy", jaką stanowił kanał rodny. Szybko przybiera jednak 
kształt okrągły. W czasie porodu i przez kilka minut po nim noworodek 
otrzymuje tlen z łożyska, przez pępowinę. Po urodzeniu główki noworodek 
może „złapać" pierwszy łyk powietrza, ale mija kilka   minut, zanim zacznie 
regularnie oddychać. Nie należy odcinać pępowiny dopóty, dopóki pulsuje. 

Przyjęcie pozycji pionowych w II okresie porodu jest pomocne dlatego, 
że dostarcza dziecku tyle tlenu, ile potrzebuje, a także do minimum zmniejsza 
nacisk na główkę.

Co dzieje się z tobą?
W tym okresie porodu rozwarcie jest już pełne, a ty gotowa wydać swoje 

dziecko na świat. Macica silnie się kurczy, aby wypchnąć dziecko przez kręty 
kanał rodny, pod spojeniem łonowym w kierunku ujścia na zewnątrz. Skurcze 
parte mogą zacząć się przed pełnym rozwarciem szyjki macicy lub dopiero 
10-15 minut po pełnym rozwarciu. Po długim okresie przejściowym macica 
może zechcieć odpocząć. Jeśli następuje przerwa bez żadnej akcji skurczowej, 
należy ją wykorzystać na odpoczynek w oczekiwaniu na poród.
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Czasami ta przerwa trwa długo, ale kończy się odruchem wypchnięcia. 
Czas trwania II okresu znacznie się różni u poszczególnych kobiet - od 2 lub 3 
minut do wielu godzin.

„Rozwarcie już było pełne, ale moje ciało jeszcze nie było 
gotowe do parcia. Odpoczywałam, szykując się do tego 
ostatecznego wysiłku. Trwało to ponad godzinę".

Co ty czujesz?
Skurcze parte bardzo się różnią od skurczów w czasie I okresu porodu. 

Odstępy między nimi zazwyczaj są dłuższe. Nawet jeśli pod koniec I okresu 
byłaś bardzo zmęczona, przypływ nowej energii pomaga urodzić dziecko. 
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Kobiety opisują skurcze parte jako wielkie fale przypływu przebiegające przez 
całe ciało. Odruch wypychania jest całkowicie niezależny od woli. Może 
wystąpić tuż po zakończeniu pierwszego okresu porodu lub po jakimś czasie.

Zwykle kobiety odczuwają przemożną chęć parcia, choć nie wszystkie. 
Jeśli nie będziesz się temu opierać, ale poddasz instynktowi, ten wysiłek może 
okazać się wręcz przyjemny. W tym czasie mocno narasta ucisk i opieranie się 
skurczom partym powoduje ból.

„Nie bardzo wiedziałam, co właściwie mam czuć, gdy nagle 
odczułam przemożną chęć parcia, które różniło się od 
wszystkiego, przez co przeszłam do tej pory. Lekarz 
przyszedł w samą porę. Drugi okres porodu trwał pół 
godziny, ale straciłam poczucie czasu. Wszystko działo się 
tak szybko".

Pozwól, aby kierował tobą naturalny rytm skurczów. Twoja macica wie co 
robić!

„Do głosu doszła natura. Całe moje ciało automatycznie, i 
rytmicznie pomagało wypchnąć dziecko z łona. Czułam, jak 
rodzi się główka, ramiona i reszta ciałka".

Ukazywanie się główki
Główka i szyja twojego dziecka będą się cofać w czasie przechodzenia 

pod spojeniem łonowym oraz przez zakrzywiony kanał rodny. Gdy przez 
pochwę zacznie być widoczna główka dziecka, wtedy należy przyjąć 
najdogodniejszą pozycję do porodu (zob. str. 168). Można dłońmi wyczuć 
opuszczającą się główkę. Ten pierwszy kontakt z dzieckiem jest niezapomniany 
i pomaga poczuć, co się dokładnie dzieje.

Dziecko, aby się urodzić, musi przejść przez miednicę. Z punktu widzenia 
jej roli podczas porodu, miednicę można traktować jak składająca się z dwóch 
części: przedniej-łonowej, i tylnej-krzyżowej. Tylna część jest połączona z 
guzowatościami krzyżowymi, kością krzyżową i kością guziczną i znana jako 
krocze.

Aby móc odchylać się do tyłu w czasie, gdy dziecko przesuwa się, krocze 
musi być rozluźnione. Dlatego pozycja twojego ciała jest najważniejsza. Jeśli 
leżysz na plecach, krocze nie ma swobody ruchu, a tylna, krzyżowa część 
miednicy jest uciśnięta. To przyciska główkę dziecka do łuku łonowego, zamiast 
do tylnej części, która jest ruchoma i rozciągliwa. Jeśli natomiast jesteś w 
pozycji kucznej, klęczącej lub stojącej, zmienia się położenie miednicy tak, że 
kość krzyżowa i kość guziczną odchylają się do tyłu. Gdy główka dziecka 
naciska na krocze, jest ono rozluźnione i gotowe do maksymalnego 
rozciągnięcia się.

Między ukazaniem się a urodzeniem główki dziecka możesz mieć jeden 
skurcz, a następnie przerwę przed następnym skurczem, który wypchnie całe 
ciało dziecka. Równie dobrze dziecko może urodzić się po jednym skurczu 
partym. Po urodzeniu się główki, ciało dziecka wykona obrót tak, aby ramiona 
znalazły się w najszerszym miejscu ujścia szyjki macicy. Następnie urodzi się 
jedno ramię i ciało dziecka będzie się dalej obracać, aż do urodzenia drugiego 
ramienia. W końcu wyśliźnie się całe ciałko.
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Co Ty czujesz?
Na tym etapie emocje są bardzo silne - wyjątkowa mieszanina bólu i 

ekstazy. Pod koniec ukazywania się główki noworodka, gdy mięśnie krocza są 
rozciągnięte do maksimum, możesz odczuwać ostre ciągnięcie i palenie, 
podobne do tego, które czujesz rozciągając mocno kąciki ust. Gdy tylko urodzi 
się główka, która ma największą średnicę ze wszystkich części ciała 
noworodka, poczujesz ogromną ulgę. Jeśli dziecko ma szerokie ramiona, 
doznania będą bardzo podobne do tych podczas rodzenia się główki dziecka, 
ale gdy reszta ciała dziecka wyślizguje się na zewnątrz, najczęściej jest to 
bardzo przyjemne. Kobiety często opisują je jako orgazmiczne.

„Dziecko wysuwało się łatwo i stopniowo bez żadnego parcia 
z mojej strony. Czułam palenie w kroczu, ale badanie nie 
wykazało żadnych pęknięć".

„Czułam niesamowitą obecność w pokoju. Ból był prawie nie 
do zniesienia, a jednak chęć parcia była przemożna. Było to 
jedno z najsilniejszych doznań fizycznych, jakie mogę sobie 
wyobrazić. Wkrótce zobaczyłam w lustrze główkę mojego 
dziecka z puklem ciemnych włosów. Dzięki niesamowitemu 
uwolnieniu energii ukazała się cała główka, ale chęć dalszego 
parcia była tak przemożna, że wkrótce całe dziecko było na 
zewnątrz. Czułam ogromną ulgę i radość, a także 
wdzięczność i szczęście. Chciałam z tej radości krzyczeć i 
śmiać się".

Oddychanie podczas II okresu porodu
W pozycji kucznej lub klęczącej oddychasz spontanicznie. Pomagaj sobie 

jednak koncentrowaniem się na wydechu na początku każdego skurczu, gdy 
ciało poddaje się potężnym siłom płynącym z jego głębi.

Oddychaj głęboko, koncentrując się na wydechach, gdy czujesz 
nadchodzący skurcz. Prawdopodobnie przy szczytowym natężeniu skurczu 
będziesz czuła przemożną chęć parcia. Ta przemożna chęć parcia bywa 
podobna do parcia na stolec. Najlepiej jest nie bronić się przed skurczami 
partymi, gdyż mogą być bardzo bolesne. Przyj, kierując się instynktem, na 
krótko wstrzymując oddychanie, jeśli to ma pomóc. Nie ma potrzeby 
wcześniejszego ćwiczenia oddechów w tej fazie porodu; ciało będzie samo 
wiedziało, co ma robić, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Niektóre położne i 
lekarze ciągle każą rodzącej zatrzymać oddech i przeć - czasami jest to zgodne 
z jej rytmem. Takie polecenia były codziennością, gdy kobieta leżała na plecach 
i starała się przeć najsilniej jak mogła, aby dziecko przeszło przez kanał rodny 
jakby „pod górę", pokonując siłę ciążenia. Takie parcie i zatrzymywanie 
oddechu jest nieużyteczne, zwłaszcza w pozycji pionowej. W rzeczywistości 
zmniejsza to zaopatrzenie dziecka w tlen. Lepiej jest zamiast tego poddać się 
instynktowi.

Jeśli ten okres porodu jest trudny, wybierz pozycję, w której działanie 
siły ciążenia jest największe, np. półprzysiad, i oddychaj spontanicznie, przyj 
tylko wtedy, gdy odczuwasz taką potrzebę. Jeśli takie postępowanie do niczego 
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nie prowadzi, powinnaś poprosić położną o udzielenie wskazówek, jak przeć 
skuteczniej.

Jeśli chcesz, możesz wydawać z siebie różne dźwięki. Wyraźny „krzyk 
narodzin" jest czymś naturalnym i instynktownym na tym etapie, zwłaszcza 
gdy dziecko właśnie opuszcza łono matki. Nie opieraj się chęci wydania z siebie 
krzyku, gdyż pomaga to w porodzie aktywnym. Rozluźnienie strun głosowych 
przyspiesza podobne rozluźnienie mięśni sklepienia miednicy. Kobiety często 
twierdzą, że krzycząc w II okresie porodu nie odczuwały bólu.

Po ukazaniu się główki dziecka położna może radzić powstrzymanie się 
od zbyt silnego parcia, aby zapobiec pęknięciom krocza. Niektóre kobiety 
uważają, że takie rady są pomocne, inne wolą zdać się na naturę prąc i 
przestając, gdy tego chcą, a także krzycząc, gdy tylko czują taką potrzebę. 
Możesz rodzić tak, jak chcesz: głośno i z wielką siłą lub delikatnie i spokojnie. 
Ale dopiero w czasie porodu okaże się, jaki sposób wybierzesz.

„Przykucnęłam na łóżku, podtrzymywana przez położną i 
męża. Czułam, jak moje dziecko wyłania się. Podłożyłam 
dłonie pod siebie i - czując główkę - wydałam z siebie. 
nieziemski krzyk, umożliwiając dziecku ześliźnięcie się na 
moje ręce. Mała była ciepła, śliska, gładsza i bardziej  miękka 
od wszystkiego, co kiedykolwiek dotykałam".

Niezależnie od sposobu w jaki będziesz rodzić, zachowaj harmonię z tym 
co czujesz. Poddaj się temu wszystkiemu, co nakazuje ciało. 

„W czasie drugiego okresu, trwającego półtorej godziny, 
niemal cały czas kucałam na podłodze, a czasami stawałam. 
Było mi bardzo wygodnie, a ta pozycja umożliwiała kontrolę 
oddychania i współpracę podczas skurczów partych. Ponadto 
bardzo dobrze widziałam ukazującą się główkę dziecka w 
lustrze, które stało przede mną. Dziecko urodziłam w tej 
samej pozycji kucznej".

Pozycje w II okresie porodu
Od wyboru pozycji zależy czas trwania i stopień trudności tego okresu 

porodu. Dziecko łatwiej osuwa się w dół wtedy, gdy jesteś wyprostowana, gdyż 
siła ciążenia pomaga w bezpiecznym urodzeniu. Do chwili ukazania się główki 
możesz stać, kucać, klęczeć lub siedzieć. Później będziesz musiała przybrać 
optymalną dla ciebie pozycję do urodzenia dziecka.

Aby zrozumieć korzyści płynące z wyprostowanej pozycji ciała, spróbuj:
1)  Przykucnąć. Wziąć głęboki wdech i zacisnąć mięśnie miednicy. Wstrzymać 

oddech na chwilę, a następnie powoli rozluźniać mięśnie w czasie wydechu. 
Powtórzyć to ćwiczenie kilka razy.

2)  Teraz spróbuj wykonać to samo ćwiczenie co w p. 1, ale leżąc na plecach z 
poduszką pod głową. Prawdopodobnie zauważysz, że w tej pozycji ruch 
mięśni jest znacznie słabszy i trudniej jest rozluźnić mięśnie miednicy.

3)  Ponownie przyjmij pozycję kuczną i porównaj, jak siła ciążenia pomaga 
rozluźnić mięśnie miednicy.

Średnica główki dziecka i kanału rodnego są tak do siebie dopasowane, 
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że nawet najdrobniejsze zwiększenie średnicy kanału ma bardzo duże 
znaczenie. Aby to zrozumieć:
1) Przykucnij z szeroko rozstawionymi kolanami. Zamknij oczy i skoncentruj się 

na otwieraniu się miednicy. W tej pozycji otwierasz się najbardziej, a twoje 
kości krzyżowa i guziczna odsuwają się tak, żeby dziecko mogło przesunąć 
się przez kanał rodny.

2) Teraz spróbuj przyjąć pozycję półleżącą. Połóż na podłodze kilka poduszek i 
ułóż się na nich tak, aby tułów tworzył z podłogą kąt około 15°. Podłóż ręce 
pod kość krzyżową i poczuj, jak na uciśniętej ze wszystkich stron tej kości 
spoczywa cały ciężar ciała, macicy i dziecka. Badania wskazują, że w tej 
pozycji traci się znaczną część, do 1/3, możliwego otwarcia (zob. rozdz. 1).

W pozycji leżącej masa ciężarnej macicy uciska także duże naczynia 
krwionośne w jamie brzusznej, co zmniejsza zaopatrzenie dziecka w tlen i 
może spowodować niedotlenienie. W czasie skurczu macica skręca się do 
przodu. W pozycji półleżącą) musi ona pokonać siłę ciążenia. Skutkiem są 
bardziej bolesne i mniej skuteczne skurcze,

„W pewnej chwili leżałam na wznak, aby Jane magla mnie 
zbadać. Niestety w tej pozycji nastąpił skurcz. Był bardzo 
bolesny i nie chciałabym przechodzić przez to jeszcze raz".

Kość guziczna jest tak zbudowana, że usuwa się w czasie przechodzenia 
główki dziecka. Jeśli siedzisz na niej w czasie porodu, zmniejsza się otwór 
dolny miednicy, także kość guziczna może się przemieścić, co powoduje ból 
jeszcze kilka miesięcy po porodzie.

Są to powody, dla których kobiety mające możność wyboru pozycji w 
czasie porodu rzadko wybierają pozycję leżącą, a jeszcze rzadziej na wznak. 
(Na przykład w ciągu 1 roku w Pithiviers tylko 2 spośród 898 rodzących 
zdecydowało się na pozycję leżącą).

Każda pozycja wyprostowana ma swoje zalety. Z czasem przekonasz się, 
która pozycja jest dla ciebie najwygodniejsza. Wypróbuj każdą z nich ze swoim 
partnerem kilka tygodni przed porodem, aby ciało znało wszystkie możliwości. 
Oczywiście pomieszczenie i warunki, w jakich odbywa się poród, mogą 
ograniczać wybór pozycji. W pomieszczeniu nie powinno być zbyt dużo mebli, 
abyś mogła swobodnie przybierać różne pozycje. Ale usiąść prosto można 
zarówno na łóżku, jak i na podłodze (zob. rozdz. 7).

O ile II okres twojego porodu nie będzie bardzo krótki, prawdopodobnie 
będziesz zmieniać pozycje - ze stojącej na kuczną, z kucznej na klęczącą lub z 
klęczącej na siedzącą. Byłoby dobrze, by w pokoju były 2 inne osoby, które 
mogłyby cię podtrzymywać.

Siedzenie na sedesie bywa bardzo pomocne, gdy dziecko przechodzi 
przez kanał rodny. Gdy ukaże się główka i poczujesz, że dziecko się rodzi, 
przyjmiesz odpowiednią pozycję.

Wiele kobiet popełnia błąd, starając się kucnąć zbyt wcześnie. Jeśli nie 
jesteś przyzwyczajona do pozycji kucznej i nie umiesz w niej wypoczywać, zbyt 
wczesne przyjęcie tej pozycji może cię zmęczyć. Dobra jest każda 
wyprostowana pozycja, aż do chwili ukazania się główki dziecka. Dopiero wtedy 
należy przybrać właściwą pozycję porodową. Jeśli II okres przebiega szybko, 
najprawdopodobniej uznasz, że najlepiej jest na czworaka. W takiej pozycji 
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możesz pozostać do końca porodu. Jeśli II okres trwa długo, pół-przysiad (zob. 
str. 171) przez kilka kolejnych skurczów może przyspieszyć ukazywanie się 
główki dziecka.

Przysiad podtrzymywany

Podtrzymywany półprzysiad jest najlepszą pozycją przyspieszającą 
przechodzenie dziecka przez kanał rodny, ponieważ w największym stopniu 
wykorzystana jest siła ciążenia. Między skurczami możesz stać lub chodzić, ale 
gdy tylko zaczyna się skurcz, musisz ugiąć kolana i ewentualnie na czymś się 
oprzeć. Możesz trzymać partnera za szyję (w „wiszącym" półprzysiadzie) lub on 
może podtrzymywać cię od tyłu, gdy ty poddajesz się sile skurczu. Po 
ustąpieniu skurczu poruszasz się swobodnie do przyjścia następnego, podczas 
którego znowu potrzebujesz wsparcia.

Gdy już poczujesz się wygodnie w tej pozycji, możesz całkowicie się 
rozluźnić, wsparta na ciele partnera. Cały ciężar ciała powinien opadać 
swobodnie, stopy stać płasko na ziemi, aby przejąć część ciężaru ciała. Musisz 
rozluźnić mięśnie karku i oprzeć głowę o partnera.

Stojąc na rozstawionych nogach z opuszczoną miednicą, poddaj się 
silnym skurczom, które wypchną dziecko na świat.

Półprzysiad ma liczne zalety.

W tej pozycji otwór dolny miednicy jest szeroko rozwarty, a pomoc siły 
ciążenia jest największa. Siła osoby podtrzymującej, działająca do góry, 
stanowi przeciwwagę działającej ku dołowi siły skurczów. W tej pozycji II okres 
porodu najbardziej się skraca; dziecko rodzi się zazwyczaj po jednym skurczu 
partym po ukazaniu się główki. Ma to ogromną zaletę, gdy II okres porodu był 
długi lub skomplikowany, lub gdy dziecko jest w pozycji nieprawidłowej 
(tylnej), jest duże lub istnieją podejrzenia zaburzeń oddychania u płodu (jest 
to mniej prawdopodobne przy porodzie aktywnym). Ta pozycja da ci swobodę 
działań instynktownych, poddanie się naturalnej potrzebie.
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Gdy dziecko się urodzi, położna może je bezpiecznie ułożyć przed tobą, 
na ręczniku. Możesz wtedy usiąść i przywitać swoje maleństwo!

„Z pierwszymi skurczami partymi szukałam pozycji, która 
byłaby pomocna. Najlepsza okazała się ta, gdy mąż 
podtrzymywał mnie pod pachami, a ja mogłam swobodnie 
zwisać. Było mi nie tylko wygodnie, ale uczucie siły ożywiło 
moje wymęczone ciało i dało nam odczuć wzajemną I 
bliskość. Poród odbył się własnymi siłami; po 4 skurczach 
partych maleństwo było już na świecie - śliczna, śliska i 
miękka dziewczynka".

Gdy po porodzie usiądziesz wyprostowana, pozwoli ci to trzymać 
noworodka pod kątem ułatwiającym przystawienie do piersi. (Gdy leżysz na 
wznak, piersi opadają na boki i trudno jest przystawić noworodka). Ten 
pierwszy kochający kontakt -skóra przy skórze i oko w oko - z nowo 
narodzonym dzieckiem pobudza wytwarzanie hormonów, które powodują 
obkurczanie się macicy oraz oddzielanie się łożyska w III okresie porodu.

Między nogami można ustawić miskę z ciepłą wodą, abyś mogła umyć 
swoje dziecko przed urodzeniem łożyska i odcięciem pępowiny. Ewentualnie 
możecie oboje wykąpać się w wannie po urodzeniu łożyska.

„Przyjrzał mi się z napięciem i zaczął ssać pierś. Ciągle 
łączyła nas pępowina. Została przecięta dopiero wtedy gdy 
przestała tętnić i zrobiła się biała. Nie miałam uczucia 
oddzielenia, lecz ciągłej bliskości, głębokiej radości i 
zadowolenia. Wszystko było w porządku, czułam się 
wspaniale i wcale nie byłam zmęczona".

Rady dla partnera
Pozycja podtrzymywana jest łatwa, jeśli sam nieco poćwiczyłeś. Nawet 

jeśli jesteś niezbyt wysoki, ale dynamiczny, możesz utrzymać wysoką i ciężką 
kobietę prawie bez wysiłku. Jeśli masz słabe plecy lub odczuwasz jakiekolwiek 
dolegliwości kręgosłupa, powinieneś posłużyć się krzesłem (zob. str. 149).

Najlepiej asystować przy porodzie na bosaka - bez butów i skarpetek. 
Musisz stać w rozkroku 60-90 cm. Kolana powinieneś ugiąć i napiąć mięśnie 
pośladków i ud, odchylając się lekko ku tyłowi, aby ciężar jej ciała spoczął na 
twojej miednicy. Plecy powinieneś mieć wyprostowane; powstrzymaj się od 
chęci pochylania do przodu. W przeciwnym bowiem razie napięty będzie dolny 
odcinek kręgosłupa. Barki i ramiona musisz mieć rozluźnione, aby podparcia 
dostarczały uda. Natomiast górna część ciała powinna być w mniejszym czy 
większym stopniu wolna od napięcia.

Mając ugięte kolana, oddychaj głęboko. Staraj się wydychać powietrze 
„podeszwami stóp".

Gdy już przyjmiesz odpowiednią pozycję, jesteś gotów na przejęcie 
ciężaru ciała partnerki. Czasami, gdy rodząca jest w klęku główka dziecka 
opuszcza się przez długi czas. Może pojawiać się w kroczu, a między skurczami 
się cofać. W takiej sytuacji nakłoń rodzącą do przyjęcia pozycji wyprostowanej, 
aby siła ciężkości pomogła w urodzeniu główki. Możesz to delikatnie 
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zasugerować partnerce między kolejnymi skurczami, wykazując, że pozycja 
bardziej wyprostowana ułatwia przechodzenie dziecka przez kanał rodny.

Następnie pomóż jej, stojąc za nią, stopniowo przejść do klęku, a 
następnie pozycji stojącej, po czym opuścić się do kucania podtrzymywanego. 
Musisz rozluźnić barki i ramiona oraz objąć ją pod pachami, unosząc dłonie w 
górę. Ona może położyć dłonie na twoich, splatając palce, jeśli tak woli. 
Ewentualnie może ona zacisnąć pięści, a ty możesz złapać ją za kciuki.

Barki i ramiona muszą być maksymalnie rozluźnione; ona powinna 
opierać się na tobie, a nie odwrotnie. Dobrze jest mieć worek sako lub łóżko z 
tyłu, gdyż partnerka w czasie rodzenia dziecka może opaść bardzo nisko. 
Możesz wtedy usiąść na poduszce lub łóżku, a ona przykucnąć między twoimi 
nogami.
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Rady dla położnej
Podtrzymywanie matki w pozycji półprzysiadu jest bardzo męczące. 

Dlatego rozsądne jest zachowywanie tej pozycji już po ukazaniu się główki, 
gdyż można oczekiwać, że dziecko urodzi się po kilku skurczach, Jeśli główka 
opuszcza się bardzo wolno, ta pozycja może ten proces przyspieszyć.

Między nogami matki należy ułożyć czyste prześcieradło przykryte 
ręcznikiem frotte lub jednorazowym podkładem, aby przyjąć noworodka. 
Zazwyczaj nie ma potrzeby ochraniać krocza, gdyż w tej pozycji dziecko rodzi 
się całkiem szybko. Jeśli ostatnie stadium porodu jest wolne, ciepły | okład 
położony na krocze zapobiega pęknięciom i działa kojąco na matkę.

Zwykle rodząca doskonale sobie radzi bez jakichkolwiek instrukcji; po 
prostu poddaje się instynktowi i krzyczy w czasie wydawania dziecka na świat. 
Jednak niektóre kobiety wolą, aby na tym etapie udzielać im rozsądnych 
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instrukcji. Bardzo ważne jest zaczekanie na samoistne wystąpienie odruchu 
wypychania bez niepokojenia matki i dawania jej niepotrzebnych rad. Gdy jest 
ona w pozycji wyprostowanej, nie ma potrzeby zalecania jej, aby parła. Trzeba 
raczej zachęcić ją, aby pozwoliła dziecku wyjść.

Na podłodze warto ułożyć sprężystą matę z gąbki, o grubości około 5 cm, 
w dającym się uprać pokryciu (lub szorstką, lekką matę do ćwiczeń jogi). 
Dziecko można na kilka minut ułożyć twarzą do dołu na ręczniku frotte, na tej 
macie, aż matka będzie gotowa do kontaktu z nim. W takim przypadku 
odśluzowanie dziecka następuje samoistnie, z pomocą siły ciężkości, i rzadko 
konieczne jest odsysanie. Matka powinna pozostać w siadzie wyprostowanym, 
aby pierwszy kontakt z noworodkiem był łatwiejszy, a oddzielanie się łożyska 
szybsze. Podawanie oksytocyny dla przyspieszenia III okresu nie jest 
konieczne, jeśli krwawienie jest niewielkie, a poród nie był indukowany.

Pozycja kuczna podtrzymywana przez dwie osoby
Pozycja kuczna jest idealna dla kobiety, która może z łatwością kucnąć 

lub ćwiczyła taką pozycję w czasie ciąży. Miednica jest wtedy szeroko otwarta, 
a siła ciężkości ułatwia opuszczanie się dziecka. Ponieważ mięśnie miednicy są 
rozluźnione, główka dziecka łatwo przechodzi przez kanał rodny i nie następuje 
pękanie krocza.

W czasie skurczu matka kuca na podłodze.
Podtrzymujące ją osoby klękają po obydwu stronach, podkładając jedno 

kolano pod każdy pośladek rodzącej. Może ona objąć te osoby za szyje, a one 
objąć ją w pół. Między skurczami rodząca może wstać lub opaść na czworaka.

Ważne jest, aby osoby podtrzymujące rodzącą wygodnie siedziały na 
piętach. Pomocne jest podłożenie poduszki pod pośladki lub kolana.

W tej pozycji matka może spoglądać w dół i widzieć narodziny swojego 
dziecka. Może także rękoma wyczuć pojawiającą się główkę noworodka, 
złagodzić ucisk krocza, a następnie unieść noworodka. Niektóre kobiety mają 
silną potrzebę samo I dzielnego zrobienia tego wszystkiego.

Z tej pozycji łatwo jest wstać lub opaść na czworaka.
Gdy matka znajduje się w pozycji kucznej, dziecko bez żadnej pomocy 
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prześlizgnie się między jej nogami i bezpiecznie "wyląduje" przed nią, twarzą 
do dołu. Matka może sama je unieść. 

Ta pozycja umożliwia także odpływ wszystkich płynów, a nie powolne 
zbieranie się ich w jamie macicy, co zwykle następuje w pozycji leżącej.

Po urodzeniu dziecka matka może usiąść wyprostowana na podłodze. Tak 
łatwiej jest wziąć noworodka na ręce i przystawić do piersi.

„W II okresie porodu kucałam, a między skurczami 
wstawałam, aby rozprostować nogi. Czułam się wspaniale — 
miałam pełną kontrolę nad swoim ciałem. Ten okres trwał u 
mnie około 3/4 godziny. Lekarz nie zauważył chwili urodzenia 
się dziecka, gdyż właśnie na chwilę odwrócił głowę. Lara po 
prostu wypłynęła — całkowicie sama - i natychmiast 
wypróbowała swoje struny głosowe!"

Pozycja kuczna pomaga także w urodzeniu łożyska.

Pozycja kuczna wspomagana z użyciem krzesła
Matka może urodzić dziecko w pozycji kucznej, nawet przy pomocy 

jednej osoby. Jeśli partner usiądzie na krześle lub brzegu łóżka, matka może 
kucnąć między jego nogami, opierając się na jego udach. Wiele kobiet uznaje 
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taką pozycję za przyjemną i wygodną. Najlepiej jest, gdy osoba podtrzymująca 
siada na brzegu stabilnego krzesła, aby matka mogła oprzeć się o nią. Ta 
pozycja jest idealna wtedy, gdy osoba podtrzymująca rodzącą ma słaby 
kręgosłup.

„Kucałam między kolanami Rona, który siedział na krześle. 
Opierałam się na jego udach łokciami, a plecy opierałam o 
jego łono. Spojrzeliśmy w lustro i zobaczyliśmy pojawiającą 
się główkę, a nim położna zdołała założyć rękawiczki nasz 
syn już był na świecie, a po chwili znalazł się w moich 
ramionach".

Matka może chcieć patrzeć w twarz partnerowi siedzącemu na krześle. W 
takiej sytuacji oboje trzymają się za nadgarstki z wyprostowanymi łokciami, 
gdy matka kuca, trzymając stopy płasko na podłodze. Ta pozycja jest bardzo 
łatwa zarówno dla matki, jak i osoby podtrzymującej. Ponadto ułatwia 
rozluźnienie krocza.
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Pozycja kolanowo-łokciowa
Po prostu klęczysz, opierając się na rękach lub na stosie poduszek.
Ta pozycja, która wydaje się całkowicie naturalna, częsta jest w 

tradycyjnych społecznościach. Jest idealna, jeśli poród, a zwłaszcza jego II 
okres, jest bardzo szybki, gdyż umożliwia ci większą kontrolę i nieco zwalnia 
opuszczanie się dziecka. Jeśli dziecko jest w pozycji tylnej, pozycja kolanowo-
łokciowa umożliwia delikatny ruch bioder, co ułatwia obracanie się dziecka w 
kanale rodnym. Matki twierdzą, że w tej pozycji poród jest bardzo łatwy. 
Między skurczami można klęknąć i rozprostować ramiona.
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Po urodzeniu się dziecka, które zostało przyjęte przez lekarza lub 
położną, można je przesunąć między twoimi nogami i ułożyć twarzą w dół. 
Możesz natomiast odpocząć w przysiadzie na piętach lub usiąść wyprostowana, 
aby zobaczyć i podnieść swoje dziecko.

Niektóre matki po urodzeniu dziecka instynktownie przechodzą do klęku. 
W takim przypadku lekarz czy położna mogą podać dziecko pod kolanem matki 
w chwili, gdy zmienia ona pozycję.

Często kobiety rodzą dzieci w pozycji półklęczącej na jednym kolanie. Ta 
pozycja jest dobra wtedy, gdy rodząca chce sama przyjąć dziecko.

„Gdy zaczął się II okres porodu, uklękłam i trzymając się 
łóżka zaczęłam przeć. Wypchnięcie dziecka zajęło jakieś pół 
godziny. Urodziłam maleństwo na czworaka. Odwróciłam się i 
podano mi dziecko, nie odcinając pępowiny. Wspaniale! 
Ponieważ klęczałam, miałam pełną kontrolę nad szybkością 
porodu, nie było pęknięć, więc wkrótce po porodzie mogłam 
swobodnie chodzić".

Czasami, gdy w czasie II okresu porodu matka klęczy, czas upływający 
od ukazania się główki do urodzenia się dziecka jest dłuższy. Bywa, że główka 
ukazuje się, a między skurczami cofa. Jeśli się tak dzieje, najlepiej jest przyjąć 
bardziej wyprostowaną pozycję kuczną.

W przypadku nieoczekiwanie szybkiego II okresu porodu przyjmij 
pozycję kolanowo-łokciową, abyś mogła kontrolować powolniejsze wychodzenie 
dziecka (zob. str. 161).
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Pozycja leząca na boku
Bywa czasami pomocna, gdyż umożliwia ruchy kości krzyżowej. Daje 

także pewne korzyści położnej - dobry widok bez konieczności pochylania się. 
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Ponieważ nie wykorzystuje się w pełni siły ciążenia, nie jest to dobra pozycja, 
gdy II okres  porodu jest powolny. Jeśli jednak dziecko bez trudności 
przechodzi przez kanał rodny, leżenie na boku może być dla ciebie wygodne. 

Połóż się na boku, dobrze podparta poduszkami, ujmij udo ręką, aby w 
chwili rodzenia się dziecka podtrzymać nogę w górze. Po porodzie usiądź i 
przytul noworodka do piersi.

„Najlepsza była dla mnie pozycja, która przybierałam 
instynktownie. Było to leżenie na lewym boku z kolanem 
przyciśniętym do piersi i dłońmi pomagającymi rozszerzyć 
krocze, a jednocześnie dotykającymi główki dziecka. W ten 
sposób mogłam nieco pomóc w otwieraniu się krocza".

Noworodek tuż po urodzeniu
Tuż po urodzeniu noworodek może mieć szarawą lub niebieskawą barwę. 

Jest to całkiem naturalne. Gdy tylko zacznie samodzielnie oddychać, przybierze 
normalne zabarwienie.

Dziecko będzie bardzo śliskie i mokre, prawdopodobnie nieco 
zakrwawione i pokryte białą substancją, przypominającą wyglądem twaróg i 
zwaną mazią płodową. Nie należy jej zmywać, gdyż zawiera substancje 
odżywcze, które wchłaniają się przez skórę noworodka, a także chroni dziecko 
przed zmianami temperatury - z temperatury twojego ciała na pokojową. W 
ciągu kilku godzin maź płodowa wchłonie się przez skórę noworodka.

Noworodek może być nieco pomarszczony, ale wkrótce skóra stanie się 
gładka i miękka. Niektóre noworodki mają w chwili urodzenia delikatne włosy 
na uszach i innych częściach ciała; w ciągu pierwszych tygodni życia te włoski 
powypadają. POczątkowo główka noworodka jest bardzo duża w porównaniu z 
resztą ciała i może być nieco spiczasta lub spłaszczona. Genitalia też zazwyczaj 
są nieco powiększone.

Oczy noworodka otworzą się wkrótce po urodzeniu- czasami nawet przed 
urodzeniem się całego ciała. Noworodek nie będzie spał i będzie przyglądał się 
matce! Wszystkie zmysły noworodka są na tym etapie bardzo wyostrzone. 
Skóra, uszy, oczy i jama ustna są podatne na wszelkie bodźce. Przez pierwsze 
1-2 godziny po urodzeniu noworodek będzie bardzo czujny - znacznie bardziej 
niż w ciągu następnych dni i nocy. Po raz pierwszy bowiem sam oddycha i 
widzi. Płuca i układ pokarmowy zaczynają działać niezależnie, gdy dziecko 
oddycha i wysysa siarę z piersi matki. Dziecko będzie chciało być blisko ciebie, 
słyszeć znajome bicie twego serca i czuć ciepło twojego ciała. I tak przez 
godziny, dni i tygodnie po narodzinach...

Jeśli rodzisz bliźnięta, możesz powitać i utulić pierworodne, jak gdyby 
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było jedynakiem. Kontakt fizyczny z nim zwiększy siłę skurczów i ułatwi 
urodzenie drugiego dziecka.

Trzeci okres porodu
Wkrótce po urodzeniu dziecko znajdzie się w twoich ramionach. Napływ 

emocji spowoduje wydzielanie hormonów, które po chwili doprowadzą do 
skurczu macicy i oddzielenia się łożyska. Natura sprawiła, że ten proces 
odbywa się automatycznie.

Gdy dziecko zetknie się z twoją piersią lub zacznie ssać, wydzieli się 
więcej hormonów, które powodują silne skurcze macicy.

W tym samym czasie noworodek zaczyna samodzielnie oddychać i po 
10-15 minutach (jeśli nie szybciej) oddech jest całkowicie samodzielny, a 
pępowina przestaje pulsować. Łożysko i pępowina spełniają swoje funkcje 
dopóty, dopóki oddech dziecka nie stanie się regularny. Gwarantuje to 
zaopatrzenie noworodka w tlen i wydalenie dwutlenku węgla. To zaopatrzenie 
w tlen jest naturalną gwarancją, że nie nastąpi niedotlenienie, co jest bardzo 
ważne w przypadku jakichkolwiek zaburzeń lub powikłań.

Pozbawienie noworodka tlenu jest bardzo niebezpieczne, może bowiem 
doprowadzić do uszkodzenia mózgu. Równie niebezpieczne jest pozbawienie 
noworodka możliwości wydalenia dwutlenku węgla. Jeśli dziecko ciągle 
otrzymuje tlen przez łożysko, gdyż pępowina nie została zbyt wcześnie odcięta, 
uszkodzenie mózgu jest bardzo mało prawdopodobne.

Kiedyś położna mi opowiedziała o niezwykłym zdarzeniu na wsi, gdzie nie 
było lekarza, a noworodek przez 1,5 godziny oddychał nieregularnie. Zostawiła 
ona pępowinę i od czasu do czasu podawała dziecku tlen, aż oddech się 
wyrównał. Stwierdziła, ze pępowina działała pełne półtorej godziny i przestała 
tętnic, gdy oddech noworodka się wyrównał. Dopiero wtedy nastąpiło odkle-
jenie łożyska i jego urodzenie. A dziecko było w świetnym stanie.

Po ustaniu pulsowania w pępowinie staje się ona płaska i zaciska się 
samoistnie. Jest to odpowiedni czas na jej odcięcie. Można także poczekać do 
chwili urodzenia łożyska.

Nawet w przypadku bliźniąt nie wolno zbyt szybko i zbyt wcześnie 
odcinać pępowiny. Drugie dziecko najprawdopodobniej urodzi się wkrótce po 
pierwszym i obydwa łożyska rodzą się zwykłym trybem. Ponieważ przy ciąży 
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bliźniaczej łożysko jest większe, krwawienie może być nieco silniejsze niż przy 
ciąży pojedynczej. Wielu rodziców pragnie samodzielnie przeciąć pępowinę; 
rytuał oddzielenia może dać wiele przyjemności. 

Nie należy przyspieszać III okresu porodu. Ssanie piersi mam po 
narodzinach pobudza macicę do skurczu i wydalenia łożyska. Zazwyczaj dzieje 
się to w ciągu pierwszej godziny po porodzie, choć czasem nieco później. Jeśli 
kobieta nadmiernie nie krwawi, nie ma powodu do pośpiechu.

Rzadko konieczne bywa podanie oksytocyny, aby zapoczątkować skurcze 
wydalające łożysko, jeśli poród nastąpił w pozycji wyprostowanej i nie zabrano 
noworodka od matki. Oksytocyna bywa potrzebna, aby zmniejszyć 
niebezpieczeństwo krwawienia po porodzie, gdy matka rodziła leżąc na wznak, 
stosowano u niej znieczulenie lub podawano inne leki, które osłabiają 
samoistną kurczliwość macicy, lub gdy zabrano noworodka zaraz po urodzeniu i 
w ten sposób zaburzono normalne wydzielanie hormonów. Oksytocyna 
skutecznie temu zapobiega, ale przy porodzie aktywnym rzadko zachodzi 
konieczność jej stosowania.

Oksytocyna ma pewne działania niepożądane, co sprawia, że jest 
przeciwwskazana wtedy, gdy poród przebiega prawidłowo (zob. str. 27). Mimo 
to w niektórych szpitalach stosuje się ją rutynowo. Powinnaś przed porodem 
porozmawiać na ten temat z lekarzem lub położną.

Gdy łożysko oddziela się od ścian macicy, poczujesz skurcz. Możesz 
wtedy kucnąć, aby łatwiej je urodzić. Łożysko ma mniej więcej 1/6 wielkości 
noworodka i jest bardzo miękkie. Urodzenie go jest więc bardzo łatwe. 
Odczucia matek podczas rodzenia łożyska są bardzo przyjemne - jest to jakby 
końcowa, kojąca nuta porodu.

„Łożysko urodziłam pół godziny później. Kucnęłam nad 
miednicą i usłyszałam delikatny plusk. Było już po 
wszystkim".

Choć pociąganie za pępowinę, aby urodzić łożysko, nie jest bolesne, nie 
zaleca się tego sposobu, gdyż zwiększa się niebezpieczeństwo pozostawienia 
fragmentu łożyska w macicy, co może doprowadzić do zakażenia. Pozbawia cię 
to także przyjemności spontanicznego urodzenia łożyska.

Jeśli masz ochotę, nie zapomnij obejrzeć łożyska. W niektórych 
społeczeństwach usuwaniu łożyska po porodzie towarzyszą pewne rytuały, 
gdyż uważa się, że jest ono obdarzone magiczną siłą. Wiele samic zwierząt 
pożera łożysko; hormony, które się w nim znajdują, ułatwiają skurcze macicy i 
jej zwijanie się. Czasami kobiety robią to samo, przyrządzając rodzaj gulaszu z 
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łożyska z dodatkiem wina i pieczarek! Inne kobiety zabierają łożysko do domu, 
aby pochować je pod ulubionym drzewem.

Po porodzie lekarz lub położna zbada pochwę i krocze, aby stwierdzić, 
czy nie masz pęknięć. Jeśli wystąpiły lub jeśli nacięto ci krocze, to po zaszyciu 
otrzymasz środek znieczulający aby powstrzymać ból i uczucie napięcia szwów. 
Należy zgodzić się na środek miejscowo znieczulający, nawet w przypadku 
pojedynczego szwu, gdyż nie stanowi on niebezpieczeństwa dla noworodka, a 
szwy mogą być bez znieczulenia bardzo bolesne. Nie jest konieczne opieranie 
nóg na podpórkach; w rzeczywistości szycie jest łatwiejsze, gdy kobieta leży z 
rozsuniętymi nogami i ugiętymi kolanami. Kąpiel w naparze z ziół o działaniu 
antyseptycznym przyspiesza gojenie się pęknięć lub szycia krocza (zob. str. 
254).

Noworodek też musi być zbadany. Można to zrobić, gdy trzymasz go w 
ramionach. Choć poród już jest zakończony, III okres

jest bardzo ważny dla ciebie, partnera i waszego maleństwa. Jest ono 
bardzo czujne. Jest to w pewnym sensie pierwsza twoja „randka" z dzieckiem. 
Po raz pierwszy możecie sobie zajrzeć głęboko w oczy. Po kilku godzinach 
dziecko zaśnie; przez następny tydzień będzie bardzo senne i będzie głównie 
spało lub ssało pierś.

Musicie mieć z partnerem trochę czasu dla siebie, aby się połączyć, 
podzielić się swoimi uczuciami, świętować przybycie nowego członka rodziny. 
Jest to podstawa waszej nowej więzi uczuciowej. Wszelkie wymagane po 
porodzie zabiegi (np. zbadanie dziecka) mogą zaczekać przynajmniej godzinę. 
Jeśli powikłania w czasie porodu to uniemożliwiają, wykorzystajcie pierwszą 
nadarzającą się okazję, aby pobyć tylko ze sobą.

„Przez półtorej godziny mały leżał na mojej piersi, podczas 
gdy rozmawialiśmy cicho z mężem i staraliśmy się poznać 
naszego nowego syna. Tej nocy ani na chwilę się nie 
rozstawaliśmy. Mały spokojnie rozglądał się dookoła, aż w 
końcu zasnął. Były to dla mnie niezapomniane godziny".
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7 Poród aktywny w domu czy w szpitalu?
Już na samym początku ciąży prawdopodobnie będziesz pytana o to, 

jakie wybrałaś miejsce porodu i będzie się oczekiwać, że tej decyzji nie 
zmienisz. Jednak nie jest łatwo decydować w tak wczesnym okresie, gdyż 
możesz nie znać wszystkich szczegółów i istniejących możliwości. Z pewnością 
nie wiesz, jak będzie rozwijała się ciąża, a to będzie miało niebagatelny wpływ 
na ostateczną decyzję. Kobiety, jak wszystkie inne ssaki, mają silny „instynkt 
gniazda", który zwykle uwidocznia się pod koniec ciąży. Tak jak kotka wybiera 
sobie jakiś kąt w domu tuż przed urodzeniem kociąt, tak ty też możesz nie 
wiedzieć, gdzie chcesz wydać swojego potomka na świat, aż prawie do samego 
końca ciąży. Możesz oczywiście mieć jakieś ogólne wyobrażenie o miejscu, w 
którym chciałabyś rodzić.

Gdy zaczynasz zgłaszać się na badania kontrolne podczas ciąży, 
zachowaj sprawę miejsca porodu otwartą. Badaj wszystkie możliwości. 
Będziesz może chciała zmienić lekarza na pozostałą część ciąży lub wybrać 
szpital, który niekoniecznie jest najbliżej twojego miejsca zamieszkania. Przed 
podjęciem ostatecznej decyzji warto odwiedzić kilka szpitali, aby zapoznać się 
ze stosunkiem personelu do porodów aktywnych w pozycji wyprostowanej. 
Dowiedz się także, co w tym szpitalu dzieje się po Porodzie i jak długo kobieta 
w nim przebywa. Może będziesz chciała zbadać inne możliwości. Pamiętaj, że 
zawsze masz prawo zmienić zdanie.

W domu czy w szpitalu?
Nie ma sposobu na zagwarantowanie całkowicie bezpiecznego porodu. 

Choć większość noworodków przychodzi na świat zdrowo i bezpiecznie, 
ostateczny wynik porodu zawsze jest niepewny. Mogą wyniknąć nieoczekiwane 
powikłania, aparatura może się zepsuć, każdy może popełnić jakąś pomyłkę. 
Jest wiele dowodów wskazujących, że na ogół bezpiecznie, jeśli nie 
bezpieczniej, jest rodzić dziecko w domu, a nie w szpitalu. W domu są bowiem 
lepsze warunki do przeprowadzenia porodu fizjologicznego. Jednak inne 
czynniki, np. stan twojego zdrowia, rodzaj ubezpieczenia, bliskość szpitala, a 
także ewentualne dolegliwości w czasie ciąży, mogą pomóc w decyzji o 
wyborze miejsca porodu. Najważniejsze jest, abyś zapoznała się ze wszystkimi 
możliwościami oraz określiła twoje priorytety i dopiero wtedy podjęła decyzję, 
która wyda ci się najlepsza. Dużą rolę odgrywają twoje instynktowne 
przeczucia, które stają się naprawdę silne pod sam koniec ciąży. Wybór miejsca 
porodu może także zależeć od wyboru osób, które mają być obecne i 
odwrotnie. Większość porodów w Stanach Zjednoczonych przyjmuje lekarz 
położnik, który jest przeszkolony w zakresie powikłań i chętnie interweniuje. 
Możesz jednak zdecydować się na obecność lekarza domowego, który zajmie 
się jednocześnie tobą i noworodkiem i którego uczono, że poród jest 
zjawiskiem naturalnym. Możesz się także zdecydować na jedną z licznych, 
wykwalifikowanych położnych. Ma ona dużą wiedzę na temat porodów 
niepowikłanych i może przyjąć poród w szpitalu, izbie porodowej czy w domu. 
Czasami taka położna pracuje z lekarzem. W przypadku powikłań rodząca jest 
z kolei kierowana do specjalisty. W końcu możesz wybrać położną, która 
najpierw zdobyła praktykę w zawodzie, a dopiero potem ukończyła 
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odpowiednią szkołę położnych. Taka położna specjalizuje się w przyjmowaniu 
porodów w domu. Status prawny takich położnych jest różny w różnych 
stanach, a towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie płacą nielicencjonowanym 
położnym. Czasami jednak nie ma innego wyjścia. Tylko nieliczne położne 
licencjonowane i bardzo nieliczni lekarze godzą się na przyjęcie porodu w domu 
z powodu nacisków kierownictwa szpitali, kolegów i towarzystw 
ubezpieczeniowych, a także ograniczeń prawnych.

Jeśli, jak większość Amerykanek, zdecydujesz się urodzić swoje dziecko 
w szpitalu w obecności lekarza położnika, ciągle możesz mieć coś w rodzaju 
opieki położnej. Możesz poprosić doświadczoną przyjaciółkę czy krewną, 
znajomą położną czy osobą ze szkoły rodzenia, aby pomagała ci przez cały 
czas porodu.

Obecnie wiele szpitali ma osobne, prywatne pokoje, używane do 
porodów rodzinnych, oraz oddziały porodowe, w których interwencje położnicze 
ogranicza się do minimum. W niektórych regionach istnieją niezależne ośrodki 
rodzenia, które łączą komfort porodów w domu z możliwością pomocy 
specjalistycznej (te wszystkie informacje dotyczą Stanów Zjednoczonych, choć 
w Polsce jest podobnie - przyp. tłum.).

Jeśli w czasie ciąży występowały opisane dalej dolegliwości, konieczny 
może być poród w szpitalu.

Stany przedrzucawkowe
Są czasami nazywane toksemią lub zatruciem ciążowym. Stany 

przedrzucawkowe występują wtedy, gdy ciśnienie krwi u ciężarnej osiąga 
niebezpieczny poziom. Nie mówię tu o niewielkim wzroście ciśnienia, który 
bywa częsty pod koniec ciąży i wymaga obserwacji, ale zazwyczaj nie jest 
niebezpieczny. Ciśnienie krwi ma związek ze stanami emocjonalnymi i czasami 
pobudzenie z powodu zbliżającego się porodu może powodować niewielki 
wzrost ciśnienia. Jeśli jednak ciśnienie rozkurczowe (druga liczba w 
podawanym wyniku pomiaru) wzrasta o 15, mówi się o nadciśnieniu tętniczym. 
Może to być objaw stanu przedrzucawkowego, choć nie zawsze tak jest. Innymi 
objawami są obrzęki oraz białkomocz. Mogą to być oznaki niewydolności nerek 
i wątroby, co może prowadzić do przedwczesnego porodu lub niedotlenienia 
płodu oraz do drgawek i śpiączki (rzucawka) u matki. Na szczęście obecnie 
rzucawka jest bardzo rzadka.

Czasami leżenie w łóżku i właściwa dieta (bogata w białko) u kobiet z 
objawami łagodnych stanów przedrzucawkowych powodują poprawę stanu 
zdrowia. Jeśli nie, to najbezpieczniejsze jest rodzenie w szpitalu. W przypadku 
uporczywego utrzymywania się stanu przedrzucawkowego lekarze wolą 
sztucznie wywołać poród.

Jeśli podczas ciąży musisz leżeć, pomocne bywa wstawanie co kilka 
godzin, wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych, opartych na jodze, przez 30 
minut i powrót do łóżka.

Ułożenie pośladkowe
Stwarza większe niebezpieczeństwo powikłań niż przy prawidłowym 

ułożeniu płodu (p. „Nieprawidłowe ułożenia").
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Wcześniejsze powikłania
Nie wszystkie powikłania mają skłonność do nawracania Jeśli jednak 

ostatni poród był powikłany, lepiej jest zdecydować się na rodzenie w szpitalu. 
Pomocne jest omówienie powikłań ostatniego porodu i ich przyczyn z osobą, 
która będzie obecna przy aktualnym porodzie. Czasami zasięgnięcie opinii 
drugiego specjalisty pomaga określić, czy powikłania mogą nawracać czy nie. 
Jeśli np. miałaś cięcie cesarskie z powodu nieproporcjonalnej budowy miednicy, 
może być ono konieczne i teraz (choć nie jest to całkowicie pewne). Jeśli 
jednak przyczyną cięcia cesarskiego były zaburzenia oddychania u płodu, 
prawdopodobieństwo powtórzenia się tej sytuacji jest znacznie mniejsze.

Łożysko przodujące
Czasami łożysko leży bardzo nisko, w pobliżu ujścia szyjki macicy. 

Istnieje niebezpieczeństwo, że łożysko oddzieli się i urodzi przed dzieckiem, 
odcinając je od dopływu tlenu i substancji odżywczych.

Choć kobiety z nisko położonym łożyskiem zazwyczaj rodzą zdrowe 
dzieci, czasami konieczne bywa cięcie cesarskie i dobrze jest, jeśli dostępna 
jest pomoc specjalisty. (W przypadku całkowicie przodującego łożyska, tj. 
zachodzącego na szyjkę macicy, zawsze konieczne jest cesarskie cięcie).

Ciąża bliźniacza
Czasami taka ciąża kończy się przedwczesnym porodem. Warto jest więc 

wybrać szpital z dobrze wyposażonym oddziałem noworodkowym. Jeśli nie ma 
powikłań, dzieci są donoszone i wystarczająco duże, możliwy jest poród 
aktywny; najlepiej w pozycji kucznej podtrzymywanej (zob. str.170{ tak z 14 
w tył}).

Ponieważ bliźnięta zazwyczaj bywają mniejsze od jednego dziecka, poród 
bywa łatwiejszy. Na jego wynik końcowy może Wpłynąć ułożenie bliźniąt w 
czasie porodu. Obydwoje mogą mieć główki skierowane do dołu; jest to 
najlepsze w przypadku ciąży bliźniaczej. Często jednak drugie dziecko jest 
ułożone w pozycji pośladkowej. W takim przypadku bardzo ważny jest poród 
aktywny; możliwe jest urodzenie bez użycia kleszczy lub cięcia cesarskiego, 
gdy osoby uczestniczące w porodzie będą czujne i pomocne. Czasami drugie 
dziecko jest ułożone poprzecznie i lekarz ręcznie przekręca je przed porodem, 
aby ułożyło się główką w dół.

W czasie aktywnego rodzenia bliźniąt pierwsze rodzi się w Pozycji 
kucznej podtrzymywanej. Jeśli przerwa jest wystarczająco długa, matka może 
usiąść, aby powitać pierworodnego. Jego ssanie piersi pobudza macicę do 
skurczu i przyspiesza narodziny drugiego dziecka.

Ponieważ są dwa łożyska, krwawienie może być silniejsze i konieczne 
może okazać się podanie oksytocyny.

Ujemne Rh i obecność przeciwciał
Czynnik Rh znajduje się w krwinkach czerwonych. Większość ludzi ma Rh 

dodatnie (Rh+); 15% ludzi ma Rh ujemne (Rh-). Jeśli ty masz Rh-, a partner 
Rh+, dziecko prawdopodobnie będzie Rh+. Jeśli tak jest i krew płodu zmiesza 
się z twoją (co się czasami zdarza w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży lub 
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podczas porodu), organizm wytworzy przeciwciała przeciwko Rh+ i znajdą się 
one w twojej krwi. Będziesz musiała wykonać badania krwi, aby stwierdzić, czy 
masz jakieś przeciwciała, a w 28 tygodniu ciąży lekarz lub położna zaproponują 
ci wstrzyknięcie preparatu Rhogam, który zapobiega wytwarzaniu przeciwciał. 
Jeśli nie ma przeciwciał, to nie ma powodów do niepokoju. Największe 
prawdopodobieństwo, że krew dziecka zmiesza się z krwią matki istnieje w 
czasie porodu (zdarza się to jednak rzadko) i do chwili wytworzenia przeciwciał 
dziecko już dawno będzie na świecie.

Jeśli w czasie ciąży nie otrzymasz preparatu Rhogam, a próbka krwi 
pobrana z żyły pępowinowej wykaże, że dziecko jest Rh+, trzeba podać ten 
preparat w ciągu 72 godzin po porodzie, aby zapobiec wytworzeniu się 
przeciwciał, które mogły, by niekorzystnie wpłynąć na kolejne dziecko. Zanim 
wprowadzono do lecznictwa preparat Rhogam kobiety o ujemnym czynniku Rh- 
miały wiele powikłań. U noworodków konieczna bywała transfuzja wymienna 
krwi, aby uwolnić je od przeciwciał. Jeśli nie masz przeciwciał we krwi, ciąża i 
poród przebiegną bez jakichkolwiek powodów do niepokoju. Jeśli masz 
przeciwciała we krwi, konieczny będzie poród w szpitalu.

Poród aktywny w domu

„Ogarnęło nas uczucie wielkiej ciszy, spokoju i rozluźnienia. 
Wszyscy ułożyliśmy się spać w naszym rodzinnym łóżku. 
Bardzo byłam rada, że nie muszę być daleko ani od Kurta, 
ani Davida".

Poród w domu ma wiele zalet. We własnym domu będziesz 
najważniejsza. Wszystko będzie kręciło się wokół ciebie. Nie będziesz jedną z 
wielu pacjentek na oddziale, uzależnioną od rutynowego postępowania, 
charakterystycznego dla takich instytucji. Osoby towarzyszące ci w porodzie 
przyjdą jako goście. Będziesz mogła odpoczywać w bezpiecznej atmosferze 
rodzinnej,) otoczona kochającymi osobami. Narodziny dziecka są szczególnym 
wydarzeniem w życiu rodziny, momentem celebracji. Poród w domu ma 
ogromne znaczenie dla starszych dzieci, zwłaszcza małych, gdyż mogą powitać 
maleńkiego braciszka lub siostrzyczkę bez rozstawania się z matką. Gdy 
wszystko idzie dobrze, możesz pozwolić dzieciom uczestniczyć w porodzie i w 
ten sposób czynnie włączyć je w to wydarzenie.

„Gdy synek się urodził, wszyscy czekaliśmy, aż pępowina 
przestanie tętnić. Nagle zdałam sobie sprawę, jak to 
cudownie być razem w tej chwili. Dziewczynki były 
świadkami narodzin braciszka, co silniej je do niego 
przywiązało".

Gdy poród odbywa się w domu, możesz doświadczyć wszelkich zalet 
nieprzerwanej opieki - od początków ciąży do porodu. Jest mnóstwo czasu na 
poznanie położnej (lub położnych), która będzie przy porodzie i wcześniejsze 
omówienie swoich oczekiwań i życzeń. Możesz poprosić o obecność lekarza 
domowego, jak najczęściej rozmawiaj z położną lub lekarzem o tym, co 
zamierzasz zrobić. Będziesz oczekiwać porodu z większą pewnością siebie, jeśli 
będziesz mogła zaufać tym osobom, wiedząc, że udzielą ci wsparcia i pomocy 
oraz zachęcą do aktywnego porodu. Jeśli nie znają tej książki, daj ją im do 
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przeczytania.

„Nagle przeraziłam się myśli, ie mogą pojawić się jakieś 
trudności, nawet niewielkie. Rodzenie w domu, w 
kochających ramionach ułatwiało mi uporanie $ię z takimi 
myślami. W szpitalu, narażona na walkę z obojętnością, 
musiałabym zwalczać własną słabość, podczas gdy w domu 
wszystko było bezpieczne i mogłam nie ryzykować 
interwencji, której bym później żałowała",

W domu możesz uniknąć rutynowych działań szpitalnych oraz pokusy 
skorzystania z leków i innych interwencji położniczych, która może ogarnąć cię 
w chwili słabości. Jedyną osobą rodzącą jesteś ty sama, a poród następuje 
naturalnie. Możesz mieć tyle czasu, ile chcesz, nie będziesz musiała jechać do 
szpitala, co zazwyczaj zaburza rytm skurczów i opóźnia poród. Możesz sobie 
stworzyć idealne warunki porodu, możesz w każdej chwili skorzystać z łazienki, 
krzyczeć, ile chcesz, słuchać muzyki, zjeść lub napić się czegoś, jeśli masz 
ochotę. Możesz rozebrać się do naga, możesz urodzić na łóżku czy podłodze. 
Możesz być sama lub dzielić swoje przeżycia z osobami, które sama wybrałaś.

Po porodzie możesz dzielić swoją radość z członkami rodziny. Możesz 
spać wtedy, gdy śpi twoje maleństwo, możesz mieć je P^zy sobie w dzień i w 
nocy. Zwykle łatwiej jest w warunkach domowych nauczyć dziecko ssać i 
nauczyć się nim opiekować.

Poród w domu mogą odbyć tylko kobiety z „grupy małego ryzyka", jak to 
nazywają lekarze. Oznacza to, że twój stan zdrowia jest dobry, ciąża przebiega 
prawidłowo, w przeszłości nie było powikłań położniczych lub chorób, które 
mogłyby zakłócić poród. Czasami jednak mogą w domu rodzić kobiety z „grupy 
dużego ryzyka", pod warunkiem wszakże, że będą pod opieką 
wykwalifikowanej położnej lub lekarza,

Planując poród w domu, upewnij się, że możliwe jest przewiezienie cię do 
szpitala, gdyby wystąpiły jakieś powikłania.

Pokój narodzin

„Poszłam na górę do sypialni, którą przygotowałam na poród. 
Przed kominkiem leżał materac z gąbki, przykryty czystym 
prześcieradłem; przy nogach łóżka leżała wielka poducha 
wypełniona grochem i też przykryta czystym prześcieradłem 
oraz stał niski stołek, abym mogła usiąść w przerwach 
między skurczami/'

Przygotuj pokój tak, abyś dobrze się w nim czuła i mogła przyjmować 
różne pozycje. Nie jest potrzebne żadne specjalne wyposażenie - 
prawdopodobnie masz już wszystko, co będzie ci potrzebne. Musisz mieć 
kilkanaście poduszek i niski stołek lub stos dużych i ciężkich książek do 
podtrzymywania cię w pozycji kucznej. Będzie potrzebne dodatkowe 
ogrzewanie, gdyż noworodkowi trzeba zapewnić ciepło. Najlepsze jest 
przyćmione światło, zapewniające intymność i spokój, ale pod ręką musi być 
jasna lampa dla położnej lub pielęgniarki, gdy będą potrzebować światła. 
Położna lub lekarz przygotują ci listę potrzebnych rzeczy; przechowuj je w 
pudełku lub szufladzie w pokoju, w którym będziesz rodziła.
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Możliwe jest, że urodzisz zupełnie gdzie indziej. Nierzadko dzieci rodzą 
się w łazience, gdzie matka czuje się najbardziej intymnie i ma wodę pod ręką. 
Jeśli poród nie postępuje bardzo szybko, możesz wziąć kąpiel lub prysznic. 
Jednak to mało prawdopodobne, że dziecko urodzi się w wodzie; jeśli się tak 
zdarzy, jest to całkowicie bezpieczne, a może być przyjemne. Najlepiej 
zaczekaj do rozwarcia na 5 cm, zanim na dobre wejdziesz do wody. Ciepła 
kąpiel pomaga najbardziej wtedy, gdy poczujesz, że jest ci niezbędna (zob. 
rozdz. 8).

„Zdecydowałam się odpocząć w wannie. Gdy poczułam 
skurcze, wyszłam z wanny, oparłam się o brzeg umywalki i  
zaczęłam kręcić biodrami, jak przy hula-hoop. Robiłam tak, 
dolewając ciepłej wody do wanny, aż do chwili, gdy 3 kolejne 
skurcze trwały przez około 1 minutę".

Po porodzie
Ubieranie noworodka nie jest konieczne. W rzeczywistości leżenie nago z 

dzieckiem jest cudowne, gdyż umożliwia bliski kontakt fizyczny i wzmacnia 
więź uczuciową. Dziecku też będzie wygodniej, jeśli owiniesz je niezbyt ciasno 
kocykiem i przytulisz. Musisz mieć pod ręką miękkie kocyki i ręczniki 
(wystarczą kawałki flaneli), gdyż noworodkowi musi być ciepło. Przez pierwsze 
2-3 dni najlepiej jest trzymać go przy sobie, aby czuł ciepło twojego ciała i 
słyszał znajome bicie serca. Idealnie byłoby spać razem (i razem się kąpać). 
Oznaczałoby to możliwość karmienia noworodka „na żądanie" bogatą w 
substancje odżywcze siarą, która zawiera także przeciwciała chroniące go 
przed zakażeniami i wzmacniające jego układ odpornościowy. Ponieważ siara 
działa także przeczyszczająco, przygotowuje układ pokarmowy dziecka na 
przyjęcie mleka, które prawdopodobnie ruszy" 2. lub 3, dnia po porodzie.

Przed wyjściem położna pomoże ci doprowadzić wszystko do porządku. 
Warto zawczasu spisać wszystko, co może być potrzebne. Będziesz 
potrzebowała miski z ciepłą wodą i kawałka szmatki lub gąbki, aby umyć 
noworodka po jego pierwszym wypróżnieniu (Pierwsze stolce są ciemnozielone 
lub czarne. Jest to substancja zwana smółką. Staną się one żółte po 1 lub 2 
dniach). Będziesz także potrzebowała pieluszek. Zaopatrz się w pieluchy w 
najmniejszym rozmiarze. Będziesz ich zużywać około tuzina dziennie! Ceratka 
zapobiegnie moczeniu twojego materaca. Warto mieć także pod ręką lampkę 
nocną, karafkę z wodą i telefon. Warto także pomyśleć o oleju ze słodkich 
migdałów lub kremie nagietkowym do smarowania brodawek po karmieniu 
dziecka, aby zapobiec ich pękaniu (zob. rozdz. 8).

Prawdopodobnie po porodzie będziesz czuła się doskonale, ale staraj się 
wypoczywać i spać, aby całą energię poświęcić na opiekę nad noworodkiem. 
Nie zapraszaj zbyt wielu gości, gdyż będziesz potrzebowała dużo czasu, aby 
spokojnie poznać swoje dziecko.

Poród aktywny w szpitalu
Nie ma powodów, aby poród aktywny nie mógł odbyć się w szpitalu. Jeśli 

będziesz rodzić w szpitalu, znajdź wcześniej taki, w którym personel pozwoli ci 
chodzić i rodzić w pozycji wyprostowanej. Obejrzyj wszystkie szpitale 
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położnicze w okolicy i pytaj o wszystko, co chciałabyś wiedzieć. Dowiedz się, 
czy szpital:
•   dysponuje niskimi stołkami, potrzebnymi w czasie porodu w pozycji 

kucznej;

•   dodatkowymi poduszkami;

•   kocami, na których można klęknąć;

•   wielką poduchą wypełnioną grochem lub ziarnami fasoli (worek sako);

•   magnetofonem.

Zorientuj się, jak można dojść do łazienek lub kabin prysznicowych, z 
których można skorzystać w czasie porodu.

Zbadaj możliwości łóżek. Większość można odpowiednio ustawić - 
podnieść lub obniżyć, unieść nogi, a czasami zlikwidować część znajdującą się 
pod nogami wraz z częścią materaca. Ta część może służyć jako oparcie. Wiele 
łóżek jest także wyposażonych w drążki.

Możesz zapytać, czy:
•   możliwe jest rodzenie na podłodze, a nie na łóżku czy fotelu?

•   personel ma przenośne aparaty do monitorowania tętna płodu (Doptone), 
którymi można posłużyć się, gdy rodząca jest w pozycji wyprostowanej bez 
zakłócania przebiegu porodu?

Możesz zapisać się do szkoły rodzenia przy tym szpitalu, co da ci 
możliwość uzyskania większej liczby informacji, nawet jeśli uczęszczasz do 
prywatnej szkoły rodzenia. Musisz jednak uważać, aby nie poddać się szpitalnej 
rutynie.

Coraz więcej szpitali widzi korzyści, płynące z aktywnego rodzenia i 
pozycji wyprostowanej podczas porodu, choć wiele ciągle kładzie nacisk na 
konieczność interwencji położniczych i stosowanie nowoczesnej technologii. 
Ważne jest dowiedzenie się jak najwięcej o polityce i zwyczajach panujących w 
danym szpitalu. Masz bowiem prawo zmienić szpital, jeśli coś nie będzie ci 
odpowiadało. Zmiana szpitala oznacza także zmianę lekarza lub położnej. 
Możesz w wybranym szpitalu zapytać o nazwiska lekarzy i położnych, 
przyjmujących porody.

„Wcześniej zapowiedziałam, że nie chcę lewatywy, 
monitorowania, leków czy nacięcia, jeśli to nie będzie 
absolutnie konieczne. Położna potwierdziła moje życzenia i 
więcej nie musiałam o to prosić".

Co ze sobą zabrać?
Idąc do szpitala, zabierz ze sobą dużą, twardą poduszkę lub dwie (o 

wymiarach około 1 m2), lub worek sako, abyś miała na czym się oprzeć, chyba 
że szpital dysponuje takim poduszkami. Poduszka musi być twarda, możliwie 
jak najgrubsza i - oczywiście - bardzo czysta. Będziesz także potrzebowała 
dodatkowych poduszek na łóżko; zabierz je ze sobą, jeśli szpital nimi nie 
dysponuje.

Zabierz także ze sobą niski stołek, jeśli w szpitalu nie ma takiego stołka. 
Warto zabrać ze sobą matę, na której można uklęknąć. Może to być kawałek 
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gąbki z tworzywa sztucznego w poszewce. Można go położyć na podłodze lub 
na łóżku.

Wiele par przynosi ze sobą magnetofon z nagraniami ulubionej muzyki, 
jeśli szpital nie wyposaża sal w takie urządzenia. Często jest to bardzo 
relaksujące zarówno dla osób uczestniczących w porodzie, jak i dla rodzącej.

Zabierz własną koszulę nocną, jeśli chcesz dobrze wyglądać i dobrze się 
czuć. Wystarczy krótka koszula bawełniana, rozcięta z przodu (ewentualnie 
męska koszula lub góra od pidżamy), gdyż łatwo ją zdjąć. Zabierz także 
skarpetki, gdyby było zimno.

Możesz zabrać gąbkę (jeśli to możliwe, naturalną), aby móc się 
odświeżyć, a później umyć dziecko.

Możesz zabrać ze sobą herbatkę ziołową w torebkach i słoiczek miodu. 
Dodatek łyżeczki miodu do herbatki ziołowej sprawi, że nie wystąpi 
hipoglikemia i nie będzie potrzebny dożylny wlew glukozy. Podobnie działają 
soki jabłkowy czy z czarnych winogron (nie zabieraj soków z owoców 
cytrusowych, gdyż są zbyt kwaśne).

Partner będzie potrzebował jedzenia i monet do telefonu.   

Pierwszy okres porodu w szpitalu
Przez wczesną fazę I okresu porodu pozostań w domu. Po Przyjęciu do 

szpitala zostaniesz zbadana, aby stwierdzić sto-
pień rozwarcia szyjki macicy. Lekarz sprawdzi także położenie i stan 

płodu. W niektórych szpitalach proponują lewatywę, możesz odmówić, gdyż nie 
jest to konieczne. Po przybyciu do szpitala akcja porodowa nieco się zwolni. 
Niech cię to nie dziwi. Gdy tylko się zrelaksujesz, powróci rytm skurczów.

Bardzo rozluźniająco działa ciepły prysznic lub kąpiel. Skorzystaj z niej! 
Jeśli I okres porodu jest bardzo długi, możesz od czasu do czasu wziąć 
prysznic. Możesz chodzić po sali porodowej i korytarzu. Gdy skurcze staną się 
silniejsze, możesz stanąć przy łóżku, położyć na nim swoją wielką poduszkę i 
się na niej oprzeć w czasie skurczu, stawiając jedną stopę na stołku. Dobrze 
jest także usiąść na krześle stojącym przed łóżkiem i oprzeć głowę na 
poduszkach.
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Jeśli możesz oprzeć się na stoiku w pozycji kucznej, i na nim poduszkę 
lub poproś pielęgniarkę o przyniesienie jednorazowego podkładu. Możesz 
ewentualnie kucnąć na podłodze, przytrzymując się prętów łóżka.

Gdy skurcze będą bardzo mocne, możesz ułożyć się na łóżku, jeśli tego 
od ciebie oczekują lub sama chcesz. Podnieś zagłówek i podeprzyj się 
poduszkami, abyś mogła się na nich oprzeć w przerwach między skurczami, 
klęcząc na łóżku.

Możesz takie kucnąć, trzymając się łóżka. Ewentualnie partner może cię 
podpierać stojąc z tyłu lub obok łóżka. Próbuj kucać na łóżku, zarzucając mu 
ramiona na szyję. Możesz na niego patrzeć lub odwrócić się tyłem. Wtedy on 
musi podtrzymywać cię od tyłu. Możesz także kucać, wspierając się na 
poduszkach. Możesz przytrzymać się drążka, jeśli jest w pomieszczeniu. 
Postępuj zgodnie z instynktem i tak przygotuj otoczenie, aby spełniało twoje 
oczekiwania.

Drugi okres porodu w szpitalu
Jeśli możesz zostać na podłodze, postępuj zgodnie ze wskazówkami 

podanymi w rozdz. 6. W niektórych szpitalach na podłodze leżą materace, aby 
kobieta mogła rodzić w pozycji kucznej. W innych nalega się, aby kobieta 
rodziła na łóżku. Pozycja klęcząca nie sprawia trudności na łóżku; trzeba po 
prostu klęknąć, pochylając się w kierunku stosu poduszek. Jeśli natomiast 
chcesz kucnąć na łóżku, to są 2 sposoby podtrzymania.

Klęk podtrzymywany przez dwie osoby
Uklęknij na łóżku z poduszką pod stopami. Osoby podtrzymujące 

powinny stanąć po obydwu stronach, przy łóżku. Jeśli są one mniej więcej tego 
samego wzrostu, będziesz prawdopodobnie w stanie wygodnie objąć je za 
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szyje. One mogą z kolei objąć cię w pasie, przytrzymując twoje kolana. 
Jeśli II okres porodu trwa dłużej, trzeba zaczekać z kucaniem do chwili 

ukazania się główki dziecka. W ten sposób nie będziesz zbyt zmęczona. Dla 
odpoczynku możesz przejść w pozycję klęczącą, W czasie skurczów można 
także stać, opierając się  na partnerze lub innej osobie. 

„W pozycji kucznej podtrzymywali mnie lekarz z moim 
mężem. To było wspaniale! Parcie było znacznie łatwiejsze. 
Było mi przyjemnie czuć ich silne ramiona. Kucałam, gdyż w 
ten sposób szybciej rodziła się główka".

Pozycja kuczna podtrzymywana przez jedną osobę
Jest to inny sposób podtrzymywania w pozycji kucznej od tyłu. Zdaje 

egzamin, gdy można opuścić zagłówek łóżka. Partner staje za łóżkiem i 
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podtrzymuje tak, jak opisano to w rozdz. 6.
Można te pozycje przyjąć wtedy gdy rodząca kuca z boku łóżka, bo 

położna pomaga stojąc z drugiej strony łóżka.
Partner może także usiąść z tyłu na stosie poduszek. Rodząca kuca 

między jego nogami, wpierając się na nim.

Pozycja kuczna z wykorzystaniem drążka
Bywają łóżka na salach porodowych wyposażone w drążki. Można na 

takim drążku się oprzeć, aby zachować równowagę. 

Te przykłady wykorzystania możliwości szpitalnych wynikają z 
doświadczeń znanych mi osób, które dopasowały wyposażenie sali porodowej 
do swoich potrzeb. Ważne jest odwiedzenie szpitala w czasie ciąży aby 
zapoznać się z możliwościami i omówić je z personelem. Jeśli pozycja 
wyprostowana okaże się niewygodna lub męcząca spróbuj położyć się na boku, 
a nie na wznak.

Zaburzenia oddychania u płodu
Występują wtedy, gdy dziecko otrzymuje zbyt mało tlenu. Zwykle 

stwierdza się 2 objawy.
1)  Tętno płodu jest wolniejsze lub szybsze, aż w końcu staje się wyraźnie 

wolniejsze lub szybsze niż w warunkach prawidłowych, tj. 120-160 uderzeń 
na minutę.

2)  Rozluźniają się zwieracze i nieco smółki przedostaje się do płynu 
owodniowego, który zabarwia się na brązowo lub zielono. Może to prowadzić 
do wtórnych powikłań. Jeśli płód zainhaluje płyn owodniowy, smółka może 
przedostać się do płuc i je uszkodzić lub wywołać zaburzenia oddychania.

Jeśli występują obydwa objawy, tj. zabarwienie płynu owodniowego i 
nieprawidłowe tętno, płód jest zagrożony. Przyczyny tych zaburzeń są 
następujące:

•   ucisk dużych naczyń u matki, np. w pozycji leżącej na wznak;
•   przedłużający się poród;
•   zbyt wczesna indukcja porodu;
•   duże dawki leków przeciwbólowych, np. petydyny;
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•   zaburzenia czynności łożyska;
•   wypadnięcie, zapętlenie lub ucisk pępowiny;
•   cukrzyca lub toksemia u matki.
Aby uniknąć lub złagodzić zaburzenia oddychania u płodu, musisz być 

aktywna podczas porodu. Jeśli uderzenia serca płodu są nieregularne, staraj 
się zmieniać pozycję na stojącą lub klęczącą. Jeśli te zaburzenia wystąpią w II 
okresie porodu, urodzenie dziecka przyspieszy półprzysiad.

Jeśli podejrzewa się zaburzenia oddychania u płodu, można to sprawdzić 
przez zmianę sposobu monitorowania (zwykle z zewnętrznego na wewnętrzny) 
lub pobranie próbki krwi z żyły czaszkowej i oznaczenie w niej zawartości tlenu, 
dwutlenku węgla i innych parametrów. Taką kontrolę należy wykonać przed 
postawieniem ostatecznej diagnozy. 

Aby pomóc dziecku, konieczne może okazać się użycie kleszczy, 
próżniociągu, nacięcie krocza lub wykonanie cięcia cesarskiego.

Monitorowanie stanu płodu w czasie porodu aktywnego
W czasie porodu regularnie, mniej więcej co godzinę, będzie 

kontrolowane tętno płodu. Jeśli poród przebiega prawidłowo, położna lub 
pielęgniarka nie będzie musiała robić tego tak często i będzie mogła polegać na 
swojej intuicji. W II okresie porodu tętno płodu będzie znów badane częściej, 
choć nie zawsze bywa to konieczne.

Do osłuchiwania serca płodu wystarcza zwykły stetoskop. Położna lub 
pielęgniarka poprosi cię, abyś na chwilę usiadła lub położyła się, a ona zmierzy 
tętno płodu. Niektóre położne potrafią to zrobić nawet wtedy, gdy rodząca 
znajduje się na czworaka. Użycie stetoskopu nawet bywa łatwiejsze w tej 
pozycji.

Najczęściej używanym, ręcznym urządzeniem do monitorowania tętna 
płodu jest przenośne urządzenie ultradźwiękowe, które zwiększa słyszalność 
czynności serca płodu. Jest dosyć tanie, więc ma je większość szpitali i lekarzy. 
Można w ten sposób sprawdzić tętno płodu nawet wtedy, gdy matka jest w 
pozycji wyprostowanej. Monitorowanie za pomocą tego urządzenia nie 
przeszkadza ani matce, ani rodzącemu się dziecku (choć wpływ ultradźwięków 
na płód nie został jeszcze całkowicie zbadany).

Monitory na pasku, zakładane na brzuch rodzącej i używane w większości 
szpitali, stwarzają pewne problemy. Matka musi nosić dwa pasy przymocowane 
na brzuchu - jeden monitorujący skurcze macicy, a drugi - tętno płodu co 
zmuszają do zajęcia pozycji półleżącej. Wiele kobiet narzeka, że te pasy są 
niewygodne. W pozycji półleżącej skurcze są bardziej bolesne. Ponadto 
występuje pewna  sprzeczność- pas ma za zadanie wykrycie zaburzeń 
oddychania u płodu, a półleżąca pozycja matki może te zaburzenia wywołać! 
Wiemy także, że urządzenia mechaniczne często się psują lub pracują 
niewłaściwie. Jeśli personel całkowicie zdaje się na mechaniczne 
monitorowanie, często zapomina o instynkcie. Niektóre szpitale proponują 
zamiast ciągłego  monitorowania przymocowanie monitora na 20 minut, aby 
uzyskać stały zapis. Zazwyczaj nie jest to konieczne i może zakłócać przebieg 
porodu, jeśli kobieta uzna, że monitor jej przeszkadza, choć niektóre rodzące 
nie protestują. Kobiety z mojej szkoły rodzenia potrafiły używać monitora z 
pasami w pozycji klęczącej, co eliminuje niektóre problemy.
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„Musiałam położyć się na łóżku na czas pomiaru tętna 
"płodu, gdyż lekarz żywił pewne obawy o stan dziecka, które 
było bardzo małe. Gdy tylko się położyłam, skurcze stały się 
bardzo bolesne. Jak tylko przymocowali mi monitor na 
brzuchu, odwróciłam się i uklękłam na łóżku. Ból natychmiast 
ustąpił i mogłam wytrzymać skurcze".

Używa się też innych metod monitorowania stanu płodu, np. elektrody 
czaszkowe w dodatku do monitorów mocowanych na brzuchu. Są one 
przeznaczone dla porodów zagrożonych i zazwyczaj nie używa się ich podczas 
prawidłowego porodu. Elektrodę, przymocowaną do cienkiego przewodu, 
wprowadza się przez szyjkę macicy i umieszcza na czaszce dziecka. Ten sposób 
monitorowania daje matce więcej swobody ruchów, w zależności od długości 
przewodu i elastyczności personelu. Wadą jest jednak możliwość przebicia błon 
płodowych, co przyspiesza poród i zwiększa niebezpieczeństwo zakażeń. 
Przebicie błon powoduje niepotrzebny ucisk główki dziecka przez kurczącą się 
macicę (p. „Indukowanie lub przyspieszanie porodu"). Nie bez znaczenia jest 
fakt, że pierwszą rzeczą, z którą kontaktuje się dziecko, jest elektroda 
monitora. U niektórych dzieci zostaje niewielka ranka na główce, a czasami 
trwale łysy placek w miejscu, w którym umocowana była elektroda.

Ten sposób monitorowania jest usprawiedliwiony w przypadku jakiś 
problemów, np. stałych nieregularności tętna u płodu, gdyż w tym przypadku 
najważniejsze jest dobro dziecka, W wielu badaniach wykazano jednak, że 
wewnętrzny monitoring nie ma przewagi nad zewnętrznym. Tam, gdzie 
monitorowanie za pomocą elektrod stało się czynnością rutynową, zwiększyła 
się częstość wykonywania cięć cesarskich.

Monitor telemetryczny (kierowany falami radiowymi) daje matce 
całkowitą swobodę ruchów, choć konieczne może być przebicie błon płodowych, 
aby przymocować elektrodę do czaszki dziecka. Jeśli konieczne jest stałe 
monitorowanie czynności życiowych płodu, domagaj się użycia urządzeń 
telemetrycznych. Przy prawidłowym porodzie monitorowanie nie powinno 
zaburzać fizjologii. Jeśli tak się stanie, to sam monitor staje się przyczyną 
problemów, którym ma zapobiegać.

Jedzenie podczas porodu
W czasie porodu żołądek i jelita pozbywają się swojej treści. Nie jest więc 

mądre jedzenie dużych lub ciężko strawnych posiłków. Jeśli jednak poród trwa 
długo, potrzebny będzie pokarm, który doda ci energii i sił. Jeśli osłabniesz i 
będziesz zmęczona, poród może się zatrzymać. Medycznie ten stan nazywa się 
ketozą. Rozpoznaje się go wtedy, gdy analiza moczu wykazuje obecność w nim 
acetonu. Gdy w organizmie wystąpi niedobór glukozy, zacznie on 
metabolizować inne substancje, np. tłuszcze. Aceton w moczu i ketony we krwi 
są produktami metabolizmu tłuszczów.

W większości szpitali kobietom nie zezwala się na spożywanie 
czegokolwiek (na wypadek, gdyby konieczne było wykonanie znieczulenia 
ogólnego). Aby zapobiec ketozie, w tych szpitalach podaje się glukozę we 
wlewie dożylnym. Zwykle oznacza to konieczność leżenia. A przecież możesz 
być po prostu głodna!

Ketozie zapobiega się przez:
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•   zjedzenie lekkiego posiłku, np. tostu, jajka, jogurtu z kiełkami i miodem czy 
zupy we wczesnej fazie 1 okresu;

•   w czasie długiego porodu zjedzenie kolejnego, lekkiego posiłku, np. kanapki 
lub kilku łyżek odżywczej zupy;

•   spożycie niewielkiej ilości cukru, np. łyżeczki miodu w wodzie czy herbatce 
ziołowej, ciemnych winogron lub wypicie soku jabłkowego. Jeśli wystąpi 
niewielka ketoza, można przyjąć glukozę w tabletkach, a w przerwach 
między skurczami popijać soki, ale nie cytrusowe. Gdy poród jest 
dynamiczny potrzebny jest tylko od czasu do czasu łyk wody.

Badanie wewnętrzne
Wykonuje je położna lub pielęgniarka, aby ocenić postęp porodu. Wkłada 

palce do pochwy i wyczuwa szyjkę macicy oraz główkę dziecka, co daje jej 
informacje o stopniu rozwarcia i położeniu płodu.

Gdy kobieta rodzi aktywnie, a poród postępuje prawidłowo, nie są 
konieczne zbyt częste badania, a czasami wcale nie są potrzebne. Większość 
położnych bada rodzące pod koniec I okresu, aby sprawdzić, czy nastąpiło 
pełne rozwarcie. Inne wolą jednak opierać się na innych oznakach, jak chęć 
rodzącej chwytania czegoś lub kucania na podłodze, obrzęk tkanek krocza i 
rozszerzenie się odbytu. Te położne unikają przeszkadzania rodzącej, aby nie 
zanikł odruch wypychania. Badanie przez pochwę wykonują tylko wtedy, gdy są 
jakieś wątpliwości co do prawidłowego przebiegu porodu.

Możesz sama chcieć zbadania, aby wiedzieć, jakie jest rozwarcie. Jednak 
niektóre rodzące nie lubią być dotykane w najczulsze miejsca. Badanie przez 
pochwę można wykonać bardzo delikatnie, raczej w przerwie między skurczami 
i pozycji najwygodniejszej dla rodzącej. Położna może zbadać rodzącą w 
pozycji stojącej (z jedną nogą opartą na krześle), siedzącą na brzegu krzesła 
czy na czworaka. Każda z nich jest wygodniejsza od pozycji leżącej.

Większość pielęgniarek i położnych uczono badania rodzących w pozycji 
leżącej i zrozumiałe jest, że nie zawsze chcą zmieniać swoje przyzwyczajenia. 
Możesz jednak prosić, aby zbadano cię w innej pozycji, zgadzając się położyć, 
gdyby personel miał jakieś trudności z badaniem. Prawdopodobnie okaże się, 
że badanie w innej pozycji jest równie łatwe. Jeśli z jakiegoś powodu położna 
czy pielęgniarka prosi cię, abyś się położyła, możesz zmienić pozycję zaraz po 
zbadaniu. Głębokie oddechy i maksymalne rozluźnienie pomagają wytrzymać 
badanie.

W pozycji na czworaka personel ma bardzo dobrą widoczność na to, co 
dzieje się z dzieckiem. Widoczność i dostęp do rodzącego się dziecka są wręcz 
idealne. Problem polega na wywróceniu „do góry nogami" wszystkich 
przyzwyczajeń personelu. Zrobienie czegoś nowego nie powinno być jednak 
bardzo trudne, gdy już raz podjęto decyzję. Uczestnicząc w porodzie, w którym 
ta postępuje zgodnie ze swoim instynktem, położna lub lekarz z konieczności 
postępują bardziej spontanicznie i instynktownie. W nielicznych miejscach w 
zachodnim świecie prowadzi się porody w sposób instynktowny, a nie 
rutynowy. Wyniki w nich uzyskiwane są znacznie lepsze od wyników w mocno 
stechnicyzowanych szpitalach (zob. rozdz. 1).

Jeśli zdecydujesz się rodzić w pozycji kucznej, lekarz czy położna będą 
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musieli manualnie oceniać postęp porodu, albo pochylić się bardzo nisko, żeby 
coś zobaczyć. Gdy miednica jest szerzej otwarta, a mięśnie bardziej 
rozluźnione, częste badania i sprawdzanie stanu krocza nie są konieczne.

Po ukazaniu się główki dziecka położna lub lekarz palcem sprawdzą, czy 
pępowina nie owinęła się dookoła jego szyi. To się często zdarza i trzeba tylko 
rozluźnić pępowinę i przełożyć ją nad głową i rodzącym się ciałem dziecka lub 
zaraz potem. Położne mające doświadczenie w przyjmowaniu porodów w 
pozycji kucznej opowiadały mi, że pępowina owinięta na szyi dziecka nie 
stanowi problemu i postępuje się dokładnie tak samo, jak podczas porodu w 
pozycji leżącej.

Rzadko zdarza się, że pępowina jest owinięta dwa lub więcej razy 
dookoła szyi dziecka. W takiej sytuacji najbezpieczniejszy jest poród w pozycji 
kucznej, co powoduje szersze otwarcie miednicy i szybsze urodzenie się 
dziecka niż w pozycji leżącej. Tuż po urodzeniu dziecka matka może usiąść, 
ułatwiając w ten sposób odwinięcie zapętlonej pępowiny. W tej sytuacji 
odcięcie pępowiny nie jest pożądane, chyba że uniemożliwia urodzenie dziecka. 
Niezbędny jest wtedy poród w pozycji kucznej lub w klęku. Po urodzeniu się 
dziecka szybko odwija się pępowinę. Pozostawia się ją nie odciętą, a 
noworodka kładzie się między nogami matki lub na jej brzuchu.

Indukcja lub przyspieszanie porodu
Poród zazwyczaj odbywa się siłami natury, gdy nadchodzi czas urodzenia 

dziecka. Czasami lekarz może jednak zalecić sztuczne wywołanie porodu, a 
czasami przyspieszenie.

Poród wywołuje się, lub jak mówią lekarze indukuje, z powodu chorób, 
np. stanu przedrzucawkowego czy cukrzycy, które nie leczone zagrażają matce 
i dziecku. Niektórzy lekarze chcą wywołać poród, gdy dawno odeszły wody 
(12-24 godzin) i nie występują samoistne skurcze,  co zwiększa 
niebezpieczeństwo zakażenia.

Czasami wywołuje się poród, gdy ciąża jest przenoszona o 2 tygodnie lub 
dłużej. Niebezpieczeństwo w takim przypadku polega na tym że łożysko może 
nie być zdolne do prawidłowego funkcjonowania dłużej niż 40 tygodni, a więc 
płód może być niedożywiony. Ponieważ jednak czas trwania prawidłowej ciąży 
jest różny, samo opóźnienie w stosunku do obliczonego terminu porodu nie jest 
wskazaniem do jego sztucznego wywołania. Jeśli uważnie obserwuje się matkę 
i dziecko i nie wystąpią żadne oznaki powikłań, można poczekać na samoistne 
rozpoczęcie się porodu.

Jeśli poród musi się zacząć, będziesz w stanie wywołać go sama. 
Przyjemnym sposobem jest stosunek płciowy. Prostaglandyna zawarta w 
nasieniu zmiękcza szyjkę macicy, a relaks i orgazm mogą na tym etapie ciąży 
wywołać poród. Macicę do skurczów mogą pobudzić ćwiczenia fizyczne, 
podobnie jak stymulacja jelita grubego przez wykonanie wlewki (lewatywy) lub 
doustne przyjęcie dawki oleju rycynowego (wcześniej warto zasięgnąć rady 
lekarza lub położnej). Jednak i wlewka doodbytnicza i olej rycynowy mogą 
spowodować bolesną biegunkę.

Stwierdziłam, że bardzo skutecznym sposobem przyspieszenia porodu 
jest akupunktura. Jeśli poród nie zacznie się w ciągu 24 godzin po sesji 
akupunktury, położna lub lekarz mogą pomóc go wywołać delikatnym 
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masowaniem szyjki macicy. Pobudza to wytwarzanie prostaglandyn przez 
niewielkie gruczoły, znajdujące się w szyjce macicy. (Nie wolno wykonywać 
takiego masażu po pęknięciu pęcherza płodowego, gdyż zwiększy się 
niebezpieczeństwo zakażenia).

Jeśli żadna z tych metod nie jest skuteczna, można do szyjki macicy lub 
dookoła niej umieścić żel zawierający prostaglandynę. Może to także 
zapoczątkować skurcze macicy. Ze względu na działania niepożądane, np. 
szybkie zmiany ciśnienia krwi, nudności i nienaturalnie silne skurcze macicy, 
należy ten lek stosować bardzo ostrożnie.

Jeśli poród rozpoczął się samoistnie, ale przebiega bardzo powoli zwykle 
nie ma powodów do obaw pod warunkiem, że nie wystąpią zaburzenia 
czynności serca u płodu, matka czuje się do-tee, a rozwarcie szyjki macicy 
postępuje. U wielu kobiet I okres porodu przebiega bardzo powoli, podczas gdy 
u innych powolny jest II okres. Czasami opóźnienie powoduje głód. Bywa, że 
matka boi się czegoś, czego nie potrafi nazwać, lub wewnętrznie walczy z 
zahamowaniami. Jeśli potraktuje się ją ze zrozumieniem, da się jej czas i 
zapewni intymność, prawdopodobnie sama znajdzie sposób na przezwyciężenie 
tych trudności.

Całkiem prawidłowe w I okresie jest zatrzymywanie się i ponowne 
rozpoczynanie akcji porodowej. U niektórych kobiet rozwieranie się szyjki 
macicy od 0 do 6 cm może trwać 12 godzin lub dłużej, a 10 minut upływa od 6 
cm do pełnego rozwarcia.

Ogólnie najlepszym sposobem przyspieszenia porodu jest przyciemnienie 
światła w pokoju i pozostawienie matki samej sobie. Często bardzo pomocne 
jest zanurzenie się w ciepłej wodzie, gdy rozwarcie sięga 5 cm. Pomaga także 
spacer, nawet na dworze, gdy pogoda jest ładna (należy w czasie skurczów 
pochylać się do przodu).

Bardziej wyprostowana pozycja ciała przyspieszy poród, ułatwiając 
opuszczanie się płodu i wymuszająco naciska na szyjkę macicy. Zwykle skurcze 
nasilają się w pozycji kucznej. Ruch prawdopodobnie przyspieszy poród, a 
pozycja półklęcząca lub półprzysiad przyspieszają rozwieranie się szyjki macicy.

W szpitalu zazwyczaj wywołuje się lub przyspiesza poród przede 
wszystkim za pomocą dożylnego wlewu oksytocyny, a następnie przez sztuczne 
przebicie błon płodowych. Oksytocyna wzmacnia skurcze i skraca przerwy 
między nimi. O wiele trudniej jest współpracować z tymi często 
dwuszczytowymi skurczami. Gdy skurcze są bardzo silne, mogą przerwać 
przepływ krwi przez łożysko, co zwiększa prawdopodobieństwo zaburzeń 
oddychania u dziecka. W czasie podawania oksytocyny konieczne jest staranne 
monitorowanie stanu płodu i matki.

Na szczęście w niektórych szpitalach są przenośne zestawy do wlewów 
dożylnych i kobieta może chodzić lub stać w czasie stosowania oksytocyny. Są 
także przenośne monitory czynności serca płodu. Potrzebnych będzie kilka 
poduszek lub worek sako, abyś mogła odpocząć w pozycji klęczącej między 
skurczami.

Sztuczne przebicie pęcherza płodowego wykonuje się przez 
wprowadzenie do szyjki narzędzia w kształcie haczyka. Po przebiciu pęcherza 
zaczyna wyciekać płyn owodniowy, co zazwyczaj powoduje nasilenie się 
skurczów macicy. W niektórych szpitalach robi się to rutynowo zaraz po 
przyjęciu rodzącej na oddział.
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Wadami takiego postępowania są:
•   odchodzi płyn wypełniający przestrzeń między główka dziecka a kurczącą 

się ścianą macicy, chroniący płód przed zbyt silnym uciskiem w czasie 
skurczu. Może wówczas nastąpić zmniejszenie przepływu krwi do i z płodu i 
nieznaczne zwolnienie czynności serca;

•   zwiększone jest niebezpieczeństwo zakażenia płodu;

•  jak w przypadku podania oksytocyny, skurcze nagle stają się silniejsze i 
boleśniejsze. Dla rodzącej wytrzymanie tego nagłego nasilenia się skurczów 
bywa bardzo trudne;

•   płód prawdopodobnie lepiej czuje się w płynie wypełniającym przestrzeń 
między nim a kurczącą się ścianą macicy.

Bolesne skurcze spowodowane indukcją lub przyspieszeniem porodu 
sprawiają, że rodząca domaga się leków przeciwbólowych lub znieczulenia, co 
zmniejsza jej zdolność do parcia. Wynikiem nierzadko jest cięcie cesarskie. 
Jeśli przebicie pęcherza płodowego nie wywoła porodu, zwiększa się 
niebezpieczeństwo zakażenia matki i znowu kończy się to cięciem cesarskim.

Wywoływanie porodu tylko na podstawie obliczonej daty jest także 
zagrożeniem dla zdrowia dziecka. Czy będzie to podanie oksytocyny, czy 
przebicie pęcherza płodowego, wywoływanie porodu zwiększa 
prawdopodobieństwo urodzenia wcześniaka, wymagającego specjalnej opieki z 
dala od matki, zagrożonego zakażeniem, z zaburzeniami oddychania i ciężką 
żółtaczką.

Jeśli jednak przez długi czas poród nie postępuje (12-24 godziny) bez 
wyraźnej przyczyny, należy założyć, że występują jakieś problemy, np. 
nieprawidłowe ułożenie płodu lub kształt miednicy matki, i potrzebna jest 
pomoc.

Zwalnianie tempa porodu
Jeśli poród postępuje bardzo szybko, pozycja na czworaka pomoże matce 

przezwyciężyć uczucie zagubienia. Natomiast pozycja z pośladkami wypiętymi 
do góry zmniejszy siłę skurczów (zob. str. 161). Pomocne bywa także głębokie, 
powolne oddychanie.

Nieprawidłowe ułożenia
Przed porodem płód zazwyczaj leży w tzw. pozycji przedniej: plecy 

dziecka opierają się o ścianę brzucha matki, kończyny są zwinięte a twarz 
dziecka zwrócona w kierunku kręgosłupa matki. Główka jest przygięta w 
kierunku klatki piersiowej, gotowa do urodzenia się. W takiej pozycji 
przechodzenie dziecka przez kanał rodny jest najłatwiejsze. Czasami jednak 
ułożenie płodu jest inne.

Rodzenie w pozycji wyprostowanej ułatwia urodzenie dziecka ułożonego 
nie całkiem prawidłowo bez interwencji położniczych. Gdy w czasie porodu 
matka się porusza, istnieje większe prawdopodobieństwo ułożenia się dziecka 
w pozycji przedniej, a ruchy matki pomagają mu się opuszczać.
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Ułożenie tylne
Jest bardzo częste. Jego przyczyną może być położenie łożyska; płód z 

reguły ma łożysko przed twarzą, jeśli więc łożysko jest na przedniej ścianie 
macicy, położenie dziecka może być tylne. W tym położeniu kręgosłup płodu 
znajduje się po stronie kręgosłupa matki, a kończyny od strony ściany brzucha. 
Zwykle tuż przed lub w czasie porodu płód obraca się do położenia przedniego, 
ale czasami rodzi się w położeniu tylnym. Gdy matka znajduje się w pozycji 
wyprostowanej, zwykle nie ma powodów do niepokoju; jednak większy nacisk 
główki na krocze matki sprawia, że poród w położeniu tylnym jest bardziej 
bolesny, Często taki poród bywa także wolniejszy, gdyż główka i otwór dolny 
miednicy nie są do siebie zbyt dobrze dopasowane, a główka może powoli 
obracać się do położenia przedniego.

Najlepszą pozycją matki przy takim ułożeniu jest klęk, podparcie z 
przodu poduszkami czy wałkami tak, aby masa ciała dziecka odsunęła się od 
kręgosłupa, co łagodzi ból. W tej pozycji najcięższe części ciała dziecka - 
kręgosłup i tylna część czaszki - będą grawitować do dołu, co skłoni płód do 
obrotu do położenia przedniego.

Koliste poruszanie biodrami w klęku pomaga w opuszczaniu się płodu. 
Pomocne jest także poruszanie biodrami w pozycji stojącej w lekkim skłonie w 
przód, jak w czasie hula-hoop *.

W II okresie porodu najlepsza jest pozycja całkowicie wyprostowana lub 
kuczna, gdyż umożliwia maksymalne otwarcie miednicy i pomoc siły ciążenia. 
Czasami najwygodniej jest uklęknąć. Bywa to także praktyczne, gdyż matka 
me musi zmieniać pozycji, a dziecko może obracać się w czasie opuszczania 
kanału rodnego.

Położenie pośladkowe
W tym położeniu główka jest u góry i podczas porodu najpierw ukazują 

się pośladki lub nóżki. Możliwy jest poród pochwowy przy tym ułożeniu, ale są 
sposoby na zachęcenie dziecka do wykonania obrotu,, zanim zacznie się poród. 
Warto wypróbować te sposoby, gdyż poród pośladkowy może powodować 
problemy z powodu faktu, że główka - największa część ciała dziecka - rodzi 
się jako ostatnia. Jeśli pępowina zostanie uciśnięta, utlenowanie dziecka może 
być upośledzone. Także stymulacja skóry dziecka powietrzem może 
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spowodować, że zacznie ono oddychać nim urodzi się główka. Dlatego 
jakiekolwiek opóźnienie może być ryzykowne.

Gdy matka rodzi aktywnie w pozycji wyprostowanej, ryzyko zmniejsza 
się, a większość porodów pośladkowych kończy się

bez powikłań, o ile pierwszy okres porodu przebiega prawidłowo, a 
matka znajduje się pozycji kucznej podtrzymywanej. Praktycy, którzy często 
polecają wyprostowaną pozycję kuczną przy porodach pośladkowych twierdzą, 
że pomoc siły ciążenia jest bardzo ważna w zmniejszaniu zagrożeń 
spowodowanych ułożeniem pośladkowym płodu. Jednak trudne może być 
znalezienie położnika, który ma doświadczenie w przyjmowaniu pochwowych 
porodów pośladkowych w pozycji wyprostowanej; rutynowo w takim przypadku 
wykonuje się cesarskie cięcie. Możliwe jest jednak wykonanie próby porodu. 
Zdjęcie rentgenowskie lub usg przed porodem mogą przekonać zarówno 
matkę, jak i lekarza, że płód może przejść przez kanał rodny w ułożeniu 
pośladkowym.

Większość dzieci ułożonych pośladkowo obróci się przed porodem 
samoistnie. Może to zdarzyć się tuż przed porodem. Godzinny codzienny spacer 
na świeżym powietrzu pobudza płód do obrotu, ponieważ główka jest 
najcięższą częścią ciała, ma skłonność do opadania w dół pod działaniem siły 
ciężkości, jeśli zostanie do tego pobudzona ruchem chodzenia matki.

Jeśli w 35. tygodniu ciąży dziecko jest ułożone pośladkowo, należy 
zaprzestać kucania, aby pośladki dziecka nie opuszczały się do otworu dolnego 
miednicy. Postaraj się wykonywać następujące ćwiczenie, po uprzednim 
omówieniu go z położną lub lekarzem. (Uwaga! Wiele płodów ułożonych 
pośladkowo obróci się samoistnie na 6 tygodni przed porodem, dlatego do tego 
czasu, tj. 35. tygodnia ciąży, nie należy nic robić). Poproś lekarza lub położną, 
aby pomogli ci wymacać położenie dziecka, zanim zaczniesz ćwiczyć. Razem 
starajcie się dokładnie określić położenie główki, kończyn oraz kręgosłupa 
płodu i łożyska.

Ułożenie pośladkowe można potwierdzić badaniem ultradźwiękowym.

Ćwiczenie skłaniające płód ułożony pośladkowo do obrotu 
(Uwaga! Jeśli w pozycji leżącej na wznak odczuwasz zawroty głowy, nie 

powinnaś wykonywać tego ćwiczenia. Zamiast niego powinnaś nieco czasu 
spędzać w pozycji z „wypiętymi do góry pośladkami"; zob. str. 161).
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1)  Połóż dużą, twardą poduszkę lub dwie na podłodze i połóż się na plecach, 
podkładając poduszki pod biodra tak, aby były uniesione wyżej niż głowa. 
Jeśli brak ci tchu, możesz podłożyć poduszkę pod głowę. W tej pozycji płód 
odsunie się od miednicy i może zacząć się poruszać. Rozluźnij się i głęboko 
oddychaj.

2)  Używając oleju do masażu, masuj delikatnie brzuch, aby skłonić płód do 
obrotu. Wcześniej zapytaj lekarza lub położną, w którą stronę dziecku 
będzie łatwiej się obrócić i masuj brzuch tylko w tę stronę. Nacisk ręki 
powinien być delikatny, ale dosyć stanowczy i stały.

Wykonuj to ćwiczenie przez 10 minut, po kilka razy dziennie.
Zanim dziecko się odwróci, może upłynąć 1 lub 2 tygodnie. Gdy to się 

stanie, poczujesz zmianę. Wcześniej ustal z położną lub lekarzem, że zbada cię 
wtedy, gdy tylko poczujesz, że dziecko się obróciło. Gdy badanie potwierdzi, że 
główka jest u dołu, przestań wykonywać opisane ćwiczenie, a zacznij kucać, 
aby główka dopasowała się do kanału rodnego.

Jeśli po ćwiczeniach i spacerach nie nastąpi obrót płodu, możesz 
spróbować zastosować leki homeopatyczne połączone z akupresurą. Lekarz lub 
położna obznajomieni z homeopatią mogą przepisać lek o nazwie Pulsatilla (10 
M). Pojedyncza dawka tego leku może pobudzić płód do obrotu, podobnie jak 
zabieg zwany moxa, czyli pobudzenie określonego punktu na małym paku u 
nogi ciepłem, a nie nakłuciem. Zabieg można wykonać w już opisanej pozycji 
leżącej. Jeśli towarzyszy ci partner, akupunkturzysta może nauczyć cię 
wykonywania tego zabiegu w domu.

Zazwyczaj te wszystkie wysiłki doprowadzają do obrotu płodu. Jeśli płód 
pozostaje w ułożeniu pośladkowym do samego porodu, a lekarz wyraża zgodę, 
pozostań w pozycji wyprostowanej, a w czasie skurczów partych - w 
półprzysiadzie podtrzymywanym. Da to dziecku możliwie jak najwięcej miejsca 
i umożliwi działanie siły ciężkości.

Jeśli w' II okresie porodu potrzebna jest pomoc, zwykle używa się 
kleszczy. Michel Odent często podkreśla, że półprzysiad podtrzymywany jest 
warunkiem absolutnie niezbędnym przy porodzie pośladkowym bez użycia 
kleszczy, gdyż umożliwia szybkie i niepowikłane przejście dziecka przez kanał 
rodny. Odent jest przekonany, że jest to bezpieczniejsza metoda porodu niż 
użycie kleszczy, które jest zawsze związane z niebezpieczeństwem uszkodzenia 
dziecka. W przypadku połprzysiadu podtrzymywanego rzadko konieczne jest 
nacięcie krocza. Czasami robi się nacięcie, aby przyspieszyć rodzenie się główki 
(gdy matka stoi wyprostowana) [p. "Nacięcie krocza"].

Jeśli I okres porodu nie postępuje w sposób zadowalający, dziecko należy 
wydobyć za pomocą cięcia cesarskiego. Zazwyczaj nie należy wykonywać 
cesarskiego cięcia bez próby porodu siłami natury. Lepiej jest zaczekać, aż 
zacznie się poród samoistny, co upewnia, że dziecko jest dojrzałe do urodzenia 
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się i potem będzie mogło samo oddychać. Po rozpoczęciu się porodu położnik 
może zdecydować się na poród pochwowy lub cesarskie cięcie, zależnie od 
sytuacji

Ułożenie poprzeczne
Jeśli płód jest ułożony z boku lub poprzecznie na 4 tygodnie przed 

obliczoną datą porodu, powinnaś wykonywać to samo ćwiczenie, co przy 
ułożeniu pośladkowym.

Klęcząc i poruszając biodrami w czasie I okresu porodu, możesz pomóc 
dziecku przyjąć prawidłowe położenie. Jeśli dziecko nie obróci się, konieczne 
może być wykonanie cięcia cesarskiego, choć dziecko może obrócić się główką 
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w dół nawet w ostatniej minucie. Warto więc zaczekać! Pomocne bywają 
godzinne spacery na świeżym powietrzu, odbywane codziennie.

Wyciągnięcie szyi

W bardzo rzadkich przypadkach główka płodu jest ułożona pod 
niezwykłym kątem z szyją wyciągniętą, a nie zgiętą Może to uniemożliwić 
przejście główki przez kanał rodny. Jeśli w czasie porodu instynktownie 
poruszasz ciałem, główka może przyjąć prawidłowe położenie i nastąpi 
prawidłowy poród. Jeśli szyja pozostanie wyciągnięta, konieczne może okazać 
się użycie próżniociągu lub kleszczy czy też wykonanie cięcia cesarskiego.

Pęknięcia okolicy krocza
W II okresie porodu, gdy dziecko opuszcza się w dół w kierunku otworu 

dolnego miednicy i pokazuje się główka, tkanki krocza stają się bardziej 
miękkie i elastyczne. Gdy matka jest w pozycji kucznej lub klęczącej, miednica 
otwiera się najszerzej. Tylna lub krzyżowa część cofa się i rozluźnia, 
umożliwiając maksymalne rozwarcie pochwy. W tej pozycji pęknięcie krocza 
jest mniej prawdopodobne niż w pozycji leżącej na wznak, gdyż nacisk 
opuszczającej się główki jest równomiernie rozłożony na wszystkie tkanki. 
(Gdy matka leży, główka naciska krocze, a tkanki nie są w stanie się 
rozciągnąć). Pęknięcia są jednak naturalnie związane z porodem, Zwykle goją 
się bez powikłań, a szwy zakłada się w znieczuleniu miejscowym (zob. rozdz. 
6).

Jak uniknąć pęknięć?
● W czasie ciąży należy wykonywać ćwiczenia oparte na jodze oraz 

regularne ćwiczenia dna miednicy.

● W ciągu ostatnich 6 tygodni ciąży można po kąpieli masować krocze i 
okolicę pochwy olejem do masażu. Niektóre położne zalecają 
rozciąganie krocza palcami. Są to tradycyjne praktyki w niektórych 
społecznościach, ale okolica krocza i tak zmięknie w sposób naturalny.

● Powinnaś rodzić w przyciemnionym pokoju lub w innym miejscu, w 
którym czujesz się bezpiecznie i masz zapewnioną niezbędną 
intymność, w obecności niewielkiej liczby osób, nie mając uczucia, że 
jesteś obserwowana.

● Powinnaś urodzić dziecko w pozycji kucznej lub klęczącej.

● Nie powinnaś się śpieszyć, zbyt długo wstrzymywać oddech czy przeć 
zbyt mocno w II okresie. Wstrzymywanie oddechu na dłuższy czas 
napina mięśnie i może pozbawić dziecko tlenu. Poddaj się 
przewodnictwu macicy; postępuj zgodnie z jej wskazówkami. Jeśli nie 
będziesz przyspieszać porodu, tkanki okolicy krocza będą miały czas 
na rozciągnięcie się.

● Poproś położną lub pielęgniarkę, aby nie smarowały ci krocza środkami 
dezynfekującymi, gdyż zmyje to naturalny płaszcz tłuszczowy ze skóry 
i łatwiej nastąpi pęknięcie.
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● W pozycjach naturalnych zazwyczaj nie trzeba chronić krocza. Jeśli 
jednak tkanki są mało elastyczne, pomocny bywa ciepły okład. Można 
do tego celu użyć pieluszki, myjki lub niewielkiego ręcznika. Trzeba 
mieć kilka takich kawałków materiału. Należy włożyć je do umywalki i 
puścić gorącą wodę z kranu. Gdy tylko będzie można wziąć je do ręki, 
należy jeden wyżąć, złożyć, sprawdzić na przedramieniu, czy nie jest 
zbyt gorący, i położyć w kroczu. Nowy okład należy położyć w 
przerwie między skurczami. Ma to działanie łagodzące, wzmaga 
ukrwienie i rozluźnienie tkanek. Szybko i łatwo robi się okłady z 
podkładów i gorącej wody z kranu. Trzeba tylko odcisnąć nadmiar 
wody i przyłożyć okład.

● Własnymi rękami możesz namacać główkę dziecka, gdy zacznie się 
ukazywać, a następnie rozluźnić tkanki, a nawet wmasować w nie 
odrobinę oleju. Według dra Michaela Rosenthal, założyciela Centrum 
Porodów Rodzinnych w Upland, w Kalifornii, gdy matka pomaga 
rękami, rzadko następują pęknięcia krocza.

● Nie bój się krzyczeć w czasie parcia i pojawiania się dziecka - gdy 
rozluźnia się gardło, rozluźniają się także mięśnie

Nacięcie krocza
Jest to zabieg polegający na rozcięciu krocza nożyczkami chirurgicznymi, 

aby powiększyć otwór. Wcześniej tę okolicę znieczula się miejscowo, więc 
nacięcie jest bezbolesne, choć zwykle kobieta odczuwa ból podczas gojenia. 
Nacięcie ma 1-2,5 cm i obejmuje skórę i mięśnie albo w linii środkowej, albo 
pod kątem. (Naturalne pęknięcie jest bardziej powierzchowne i zwykle nie 
sięga warstwy mięśni). Po urodzeniu się dziecka nacięcie się zeszywa.

W raporcie na temat nacięć krocza, opublikowanym przez brytyjskie 
National Childbirth Trust w 1981 r. dr J.M. House napisał: "My położnicy 
uczymy, że nacinanie krocza zapobiega pęknięciom i zmniejsza 
prawdopodobieństwo wypadania macicy w przyszłości, ale nie mamy lub mamy 
bardzo niewiele dowodów upoważniających do takich stwierdzeń. Nie tylko nie 
mamy dowodów, że nacinanie krocza zapobiega pęknięciom, ale mamy 
dowody, iż jest przeciwnie" [2]. Autorzy tego raportu stwierdzili, że na ogół 
nacinanie krocza nie jest potrzebne i że naturalne pęknięcia goją się lepiej, 
dają mniej problemów natury fizjologicznej i psychicznej. W czasie mojej pracy 
stwierdziłam dokładnie to samo.

Choć obecnie wielu lekarzy uznało, że krocze nacina się bez potrzeby, 
jest to działanie rutynowe niemal we wszystkich szpitalach w Stanach 
Zjednoczonych (w Polsce też - przyp. wyd.). Tę najczęstszą interwencję 
położniczą wykonuje się bez zgody rodzącej, która może wcale jej nie 
potrzebować.

Gdy w czasie porodu kobieta jest aktywna, przyjmuje pozycję 
wyprostowaną w czasie skurczów partych, gdy zachęca się ją, aby się nie 
spieszyła i postępowała instynktownie, a nie zmusza się jej do intensywnego 
parcia, nacięcie krocza rzadko bywa konieczne. Jeśli tkanki są mało elastyczne, 
ciepłe okłady zwiększają ich ukrwienie, ułatwiając rozszerzanie się i pozwalają 
uniknąć nacięcia krocza. Tylko w bardzo rzadkich przypadkach bardzo mało 



J. Balaskas – Poród aktywny 157

elastycznych tkanek lub w sytuacjach zagrożenia życia dziecka nacięcie jest 
usprawiedliwione. Przy porodzie aktywnym nacięcie krocza jest uzasadnione 
jedynie w sytuacjach naglących.

Jeśli konieczne jest nacięcie krocza, najlepszą pozycją jest wtedy pozycja 
na czworaka. Dziecko otrzymuje wtedy więcej tlenu gdyż nie ma ucisku na 
naczynia krwionośne; matce jest wygodniej; dostęp do okolicy krocza jest 
łatwy; duże pęknięcia są mało prawdopodobne, gdyż ucisk na tkanki jest 
mniejszy.

Ta pozycja przyspiesza także urodzenie się dziecka, gdy występują u 
niego zaburzenia oddychania.

Jeśli nacięto ci krocze, wkrótce po porodzie trzeba je zaszyć, aby 
zapobiec utracie krwi, zakażeniom i ułatwić gojenie. Konieczne jest 
zastosowanie znieczulenia miejscowego.

Gojenie się i blizna po nacięciu mogą być bardzo bolesne. Ten zabieg, 
choć krótki, może zaburzyć jedno z najbardziej intymnych i osobistych doznań 
w twym życiu, dlatego warto wcześniej omówić to zagadnienie z położną i 
ewentualnie wyrazić swoje życzenia na piśmie.

Znieczulenie nadoponowe
Aktywność i pozycja wyprostowana w czasie porodu zwiększają 

możliwość urodzenia dziecka siłami natury. Jeśli jednak konieczne jest 
znieczulenie, korzystaj także z tych pozycji, w których działa siła ciążenia.

Po znieczuleniu w I okresie porodu lepiej jest, abyś leżała na boku niż na 
wznak; trzeba od czasu do czasu zmieniać bok. Możesz siedzieć wyprostowana 
w łóżku i nieco pochylona do przodu lub usiąść na brzegu łóżka i pochylić się 
do przodu, podtrzymywana przez drugą osobę. Niezwykle ważne jest, abyś 
zmieniała pozycje, gdyż znieczulenie często pozbawia mięśnie siły i dlatego 
skurcze stają się słabsze; poruszanie się temu przeciwdziała. Pozycja na wznak 
może także zmniejszyć dopływ krwi do macicy, a więc leżenie na boku 
zapobiegnie niedotlenieniu płodu.

Na czas porodu lepiej jest położyć się na boku. Jeśli znieczulenie 
ustąpiło, może uda ci się uklęknąć lub kucnąć, podtrzymywana przez drugą 
osobę

W Garden Hospital w Londynie większość kobiet, u których wykonano 
znieczulenie nadoponowe, wydaje dzieci w pozycji kucznej podtrzymywanej. W 
jednym przypadku, gdy ustawało tętno płodu, wyprostowanie się matki 
przywróciło normalne tętno i dziecko urodziło się bez dalszych interwencji. 
Położna stwierdziła, że pozycja kuczna uratowała dziecko przed porodem 
kleszczowym.

Jeśli chcesz urodzić w pozycji kucznej po znieczuleniu nadoponowym, 
najlepsze będzie zastosowanie małej dawki środka znieczulającego (zawsze 
można podać kolejną dawkę, jeśli to konieczne), aby pod koniec okresu jego 
działanie się skończyło. Po pełnym rozwarciu osoby towarzyszące ci będą 
musiały przenieść cię z łóżka na podłogę, aby umożliwić ci przyjęcie pozycji 
kucznej podpartej. Ułatwi ona opuszczanie się dziecka i znacznie zwiększy 
możliwość samoistnego urodzenia dziecka przez pochwę.

Najlepszym sposobem uniknięcia znieczulenia przy ciężkim porodzie jest 
skorzystanie z basenu z wodą (zob. rozdz. 7).
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Użycie kleszczy lub próżniociągu
Tych narzędzi można użyć w sytuacjach naglących, aby pomóc dziecku 

przyjść na świat. Kleszcze są to metalowe „łyżki", które lekarz zakłada po 
obydwu stronach głowy dziecka, pomaga jej obracać się, a następnie pociąga, 
aby ułatwić urodzenie się. Próżniociąg też ułatwia urodzenie się dziecka, ale 
działa wskutek przyłożenia do główki dziecka peloty, która się do niej przysysa 
dzięki wytworzonemu podciśnieniu. Często najpierw trzeba podać rodzącej leki 
przeciwbólowe lub wykonać znieczulenie, aby osłabić skurcze macicy. Użycie 
kleszczy lub próżniociągu bywa czasami konieczne wtedy, gdy ułożenie płodu 
jest nieprawidłowe, następuje nagły wzrost ciśnienia krwi lub zaburzenia 
oddychania u płodu. Trudno jest ocenić, która z tych dwóch metod jest mniej 
szkodliwa dla dziecka. Użycie próżniociągu bywa lepsze dla matki, gdyż 
zazwyczaj nie wymaga znieczulenia lub nacięcia krocza, podczas gdy w 
przypadku kleszczy bywa to konieczne.

Jeśli rodzisz aktywnie, to raczej nie będziesz potrzebowała leków. 
Ponadto pozycja stojąca, kuczna czy klęcząca w znacznym stopniu zmniejsza 
konieczność stosowania kleszczy czy próżniociągu. Często po porodzie 
aktywnym położna twierdziła, że gdyby ta sama kobieta rodziła w pozycji 
leżącej nie obyłoby się bez kleszczy lub próżniociągu.

Choć zazwyczaj nie stosuje się powszechnie ani kleszczy, ani
próżniociągu, znacznie łatwiej jest je zastosować w pozycji na czworaka 

lub w pozycji kucznej niż w zwyczajowej pozycji leżącej. Pozycje wyprostowane 
mają następujące zalety:
•   nie ma ucisku dużych naczyń krwionośnych, a więc płód otrzymuje więcej 

tlenu;

•   otwarcie miednicy jest szersze;

•   silniej działa siła ciążenia;

•   krocze jest maksymalnie rozluźnione;

•   skurcze są skuteczniejsze;

•   matce jest znacznie wygodniej;

•   lekarz ma ułatwiony dostęp.

Poród aktywny a leki
Leki podawane w czasie ciąży i porodu przechodzą przez barierę łożyska 

do krwi płodu. Wszystkie mają działania niepożądane. Przeciwnicy porodów bez 
stosowania leków twierdzą, że nie można wszystkiego zostawić naturze dopóty, 
dopóki nie udowodni ona, że jest lepsza od skomplikowanej techniki. A jednak 
prawie wszystkie leki używane w położnictwie nie były przedmiotem 
odpowiednio kontrolowanych badań klinicznych. Nie stwierdzono także, czy są 
bezpieczne dla dziecka w czasie porodu i jakie są ich skutki odległe. Oczywiście 
w niektórych sytuacjach leki pomagają w bezpiecznym i bezbolesnym wydaniu 
dziecka na świat. Jednak wykonane do tej pory badania wykazały, że wiele 
leków ma szkodliwy wpływ na dziecko i matkę oraz tworzenie się więzi 
emocjonalnej między nimi. Leki należy więc stosować wyjątkowo, a nie 
rutynowo. Gdy poród jest aktywny:
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•   nie ma potrzeby stosować leków;

•   niewygoda i ból są mniejsze;

•   czynność macicy jest lepsza, a więc zwykle sztuczna stymulacja jest 
zbędna;

•   poród trwa krócej;

•   utlenowanie płodu jest lepsze;

•   rzadziej konieczne bywa użycie kleszczy czy próżniociągu;

•   nie jest zakłócone wydzielanie hormonów, które regulują cały proces.

Mimo dostępnych badań na ten temat, kobiety brytyjskie zmusza się do 
rodzenia w pozycji leżącej, podaje się im leki i „przywiązuje" do urządzeń 
monitorujących stan płodu. Ciągle sztucznie wywołuje się poród, gdy tylko 
ciąża jest nieco przenoszona lub poród odbywa się nieco wolniej niż normalnie. 
Tb „czynne prowadzenie" porodu zwykle odbywa się z najlepszych intencji, w 
imię bezpieczeństwa dziecka i matki. Jednak rutynowe stosowanie leków, stałe 
monitorowanie elektroniczne i inne cechy „stechnicyzowanego" podejścia do 
porodu po prostu zwiększają liczbę porodów, które wymagają interwencji. Przy 
założeniu, że większość porodów nie wymaga interwencji, nie ma 
wystarczająco dużej liczby dowodów, że usprawiedliwione jest rutynowe 
podawanie leków rodzącym.

Trzymanie kobiety w łóżku, w pozycji leżącej zwiększa zapotrzebowanie 
na leki przeciwbólowe lub pobudzające. Niemal każda kobieta, z którą 
pracowałam nad porodem aktywnym, opowiadała, jak silne bóle odczuwała po 
położeniu się na wznak.

Jest niewiele kobiet, które potrafią urodzić dziecko w pozycji leżącej na 
wznak bez leków przeciwbólowych. Uniemożliwienie rodzącej instynktownego 
przyjęcia najlepszej pozycji do porodu powoduje konieczność stosowania leków 
przeciwbólowych. Rodzenie w naturalnej pozycji wyprostowanej i zanurzenie 
się w wodzie w czasie pierwszego okresu porodu sprawiają, że leki rzadko są 
potrzebne.

„Tylko wtedy, gdy leżałam na wznak podczas badania przez 
pochwą ból był bardzo silny. Nie sądzę, abym w pozycji 
leżącej zdołała urodzić dziecko bez leków. Gdy w 
początkowym okresie porodu musiałam leżeć, ból był nie do 
zniesienia".

Wady stosowania leków
Rozważając użycie leków, kobieta powinna dysponować wszystkimi 

ważnymi informacjami. Leki stosowane podczas porodu są dokładnie opisane w 
książkach poświęconych położnictwu, choć nie wspomina się o dobrze znanych 
wadach tych leków. Dalej opisałam niektóre leki i ich działania niepożądane.

Leki uspokajające
Znanym lekiem z tej grupy jest hydroksyzyna Leki uspokajające mogą 

wywołać zawroty głowy, zmiany ciśnienia krwi i tętna. Szybko przechodzą do 
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krążenia płodu i mogą spowodować zmiany w czynności jego serca. Po 
urodzeniu dziecko, w którego krwi krąży jeden lub kilka leków z tej grupy, 
może mieć zaburzenia oddychania, trudności ze ssaniem, żółtaczkę, osłabione 
napięcie mięśni lub niemożność koncentracji.

Narkotyczne leki przeciwbólowe
Te leki, z których najlepiej znana jest petydyna, zmniejszają ból i 

powodują senność, co czasami pomaga w rozwarciu szyjki macicy 
spowolnionemu przez ból i napięcie (skutecznie może działać już pół dawki). 
Jednak:
•   Narkotyczne leki przeciwbólowe wpływają depresyjnie na oddychanie u 

dziecka. Dziecko urodzone przez matkę, której podawano duże dawki tych 
leków, może mieć trudności z podjęciem samodzielnego oddychania i być 
niedotlenione (zwłaszcza jeśli pępowina została odcięta tuż po porodzie). 
Czasami konieczna jest resuscytacja noworodka (tlenoterapia i oddech 
wspomagany);

•   Te leki zaburzają odruch ssania, utrudniają rozpoczęcie karmienia piersią, 
zaburzenia mogą trwać kilka tygodni a nawet całkowicie uniemożliwić 
karmienie.

•   Nie mają one zbyt silnego działania przeciwbólowego, chyba że stosuje się 
duże dawki, co często powoduje senność i osłabia zdolność matki do 
współdziałania podczas porodu (zwłaszcza po skojarzeniu z lekami 
przeciwwymiotnymi, a tak się zwykle robi).

• Jeśli narkotyczne leki przeciwbólowe poda się zbyt późno (po rozwarciu na 7 
cm), mogą uniemożliwić rodzącej skoncentrowanie się na właściwym parciu 
i jeszcze bardziej zaszkodzą noworodkowi, utrzymując się w jego krwi przez 
wiele

dni po porodzie, gdy ciało matki nie pomoże już dziecku w pozbyciu się trucizn.

• Mogą zaburzać pierwsze kontakty dziecka z matką, działając na oboje 
usypiająco. 

Leki homeopatyczne podczas porodu

Jeśli występują jakieś dolegliwości, rodząca ma do wyboru liczne leki 
homeopatyczne. Lekarze homeopaci opierają wybór leku na charakterystyce 
indywidualnej, potwierdzonej bardzo szczegółowym wywiadem. Są jednak leki, 
które działają u większości ludzi. Leki homeopatyczne w małych potencjach 
można kupić w sklepach ze zdrową żywnością, aptekach homeopatycznych lub 
zamówić przez pocztę (nie w Polsce - przyp. tłum.) i wiele kobiet uważa je za 
skuteczne. Nawet niewłaściwie dobrane nie są szkodliwe i nie powodują 
niezgodności ze zwykle stosowanymi Jękami. Warto mieć w apteczce 
następujące leki:

•   Arnica 30X. W przypadku bólu.
•   Aconitum 30X. Działa przeciwlękowo.
•   Kali phos. 30X. W przypadku wyczerpania.
•   Caullophyllum 30X. Przy słabych, nieskutecznych skurczach (nie 

wolno go stosować podczas ciąży).
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•   Lek ratujący Bacha. Można stosować to połączenie wyciągów 
kwiatowych przez cały czas porodu, wkraplając go do wody do picia. 10 kropli 
w niewielkiej ilości wody pomaga uspokoić się w okresie przejścia od skurczów 
rozwierających do partych.

Ponieważ organizm zużywa leki homeopatyczne bardzo szybko, można je 
przyjmować co 30 minut. Jeśli chcesz stosować więcej niż jeden lek, musisz 
zrobić 10-minutową przerwę między nimi.

Środki znieczulające miejscowo
Ich nazwy kończą się na „kaina", np. lidokaina, markaina.
Stosowane do znieczulenia nadoponowego, rzadziej „blokad" 

regionalnych, w większości przypadków znoszą czucie od pasa w dół, nie 
powodując utraty świadomości. Jest to szczególnie pomocne w czasie ciecia 
cesarskiego, gdy nie ma potrzeby dłuższego podawania leków. Wpływ na płód 
jest więc słabszy gdy stosuje się te środki do zmniejszenia bólu podczas 
porodu. W przypadku porodu z cięcia cesarskiego umożliwiają kontakt matki z 
dzieckiem, gdyż jest ona przytomna zarówno w czasie, jak i tuż po porodzie. - 
Blokady regionalne zmniejszają tonus mięśnia macicy i pęcherza moczowego, 
osłabiając ich czynności. Zwykle rodzącej zakłada się cewnik, aby opróżnić 
pęcherz. Zmniejszona siła skurczów macicy prowadzi do użycia oksytocyny, 
kleszczy lub próżniociągu (choć pozycja wyprostowana w czasie II okresu 
porodu zmniejsza konieczność interwencji położniczych). - Matka traci 
możliwość przeżyć zarówno przyjemnych, jak i bólu narodzin, może żałować, 
że nie dane jej było wyprzeć maleństwo na świat.

● Blokady regionalne nie zawsze działają prawidłowo; czasami obejmują 
tylko jedną stronę. Anestezjolog czasami miewa trudności z podaniem 
środka i rodząca musi przez długą chwilę leżeć nieruchomo w czasie 
silnego skurczu macicy.

● Po znieczuleniu przez całe tygodnie mogą utrzymywać się objawy 
niepożądane, np. bóle głowy.

● Źle wykonana blokada może spowodować porażenie, choć zdarza się to 
bardzo rzadko.

● Anestetyki obniżają ciśnienie krwi, co może spowodować niedotlenienie 
płodu. Podaż tlenu zmniejsza także długie leżenie na wznak, 
konieczne podczas blokady regionalnej. Matce podaje się tlen, aby nie 
wystąpiło niedotlenienie dziecka. Jeśli ciśnienie krwi u rodzącej 
zbytnio się obniży, może ona zemdleć lub mieć zawroty głowy.

● Choć stan noworodka po znieczuleniu nadoponowym bywa lepszy niż po 
stosowaniu narkotycznych leków przeciwbólowych, znieczulenie to 
wpływa na odruchy noworodka albo je nasilając, albo osłabiając, aż do 
chwili wydalenia środków znieczulających z jego krwi.

● Anestetyki szybko przenikają do krwi płodu i komórek mózgowych. 
Badania wykazały, że mogą one zaburzać rozwój mózgu i układu 
nerwowego dziecka (zob. rozdz. 1).

Jeśli występują powikłania lub zagrożone jest tycie, interwencje 
położnicze i zastosowanie leków zapewniają bezpieczne urodzenie dziecka. 
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Często leki można połączyć z aktywnym porodem, co wychodzi na dobre matce 
i dziecku. Jeśli jednak stosuje się je rutynowo, mogą zaszkodzić zarówno 
fizycznie, jak i emocjonalnie.

Poród martwego płodu
Poród aktywny ma w takim przypadku wiele zalet. Urodzenie 

spontanicznie, bez leków, pomaga matce czuć, że czegoś się nauczyła i że 
będzie mogła skorzystać z tej wiedzy w czasie następnego porodu. Jeśli wydali 
płód w pozycji klęczącej, osoby towarzyszące mają czas przygotować ją na 
zobaczenie i potrzymanie ciałka. Szybciej dojdzie do siebie fizycznie, co ułatwi 
radzenie sobie z bólem i stratą emocjonalną, które są nieuniknione po takim 
doświadczeniu. Ponadto obecność ojca dziecka wiąże ich silniej.

„Wspominając moje dwie ciąże, pamiętam przeogromny spokój. W 
obydwu przypadkach regularnie ćwiczyłam od około trzeciego miesiąca i wzrost 
sprawności fizycznej dawał mi dużo zadowolenia. Moja pierwsza ciąża 
skończyła się nieszczęśliwie urodzeniem martwego dziecka, ale zachęcana w 
czasie uczęszczania do szkoły rodzenia, aby wykorzystać swoje doświadczenia, 
starałam się rodzić w sposób maksymalnie naturalny. Jestem przekonana, że 
bardzo mi to pomogło zaakceptować stratę i żyć ze swoim bólem. Przejście 
przez to wszystko za pierwszym razem bardzo zwiększyło moją radość i 
szczęście, gdy drugie dziecko urodziło się żywe i zdrowe".

Wskazówki dla personelu obecnego przy porodzie
Jeśli tę książkę dała wam kobieta, która chce wprowadzić podane w niej 

zalecenia w czyn, mam nadzieję, że chętnie jej w tym pomożecie. Poród 
aktywny pozwala zmienić atmosferę sali szpitalnej na bardziej domową, jeśli 
rodzina woli lub z przyczyn medycznych decyduje się na poród w szpitalu. 
Możliwe jest połączenie niektórych psychologicznych zalet domu z 
bezpieczeństwem szpitala przez dokonanie kilku zmian. Najważniejszy jest 
jednak właściwy stosunek do rodzącej.

„Głębokie zaufanie mojego lekarza do prawidłowego 
funkcjonowania zdrowego organizmu było czynnikiem, który 
rzeczywiście działał na mnie uspokajająco i zwiększał moją 
pewność siebie w czasie ciąży i porodu."

„Zarówno położna, jak i asystujący jej student byli 
przyjacielscy i mówili „wszystko, czego sobie życzysz". 
Podobnie zachowywała się zakonnica, przełożona oddziału 
położniczego, którą znałam z czasów narodzin Michaela, gdyż 
wtedy pracowała na sali porodowej. Pamiętała mnie i 
pozdrowiła, dała mi koc, abym mogła położyć go na 
podłodze, gdybym chciała używać swoich poduszek.

Najważniejsze jest, aby rodzącej nie traktować jak chorej. Personel 
powinien uważać się za jej gości, asystujących przy porodzie, który jest 
wyjątkowym wydarzeniem w jej życiu seksualnym, społecznym i 
emocjonalnym. Uważnie obserwując stan matki i dziecka, personel powinien 
starać się nie zakłócać naturalnego przebiegu porodu. Interwencje powinny być 
ograniczone do niezbędnego minimum, aby zapewnić bezpieczeństwo. Oznacza 
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to, że zarówno rodząca, jak i osoby jej pomagające powinny opierać się na 
swoim instynkcie i intuicji. Badania wykazały, że poród traktowany intuicyjnie 
jako coś najbardziej naturalnego na świecie,   czy to w domu, czy w szpitalu 
nie wymaga interwencji, a dane na temat bezpieczeństwa są znacznie lepsze 
(na przykład w Holandii i Pithiviers we Franqji), W przypadku porodów 
aktywnych mamy do czynienia z powrotem sztuki położniczej, personel staje 
się bardziej spontaniczny i elastyczny w swojej pracy.

Pomieszczenie
Oto kilka rzeczy, które powinny znaleźć się w pomieszczeniu, w którym 

odbywa się poród:
•   Zasłony powinny być zaciągnięte, aby w pokoju panował półmrok.

•   Lampy wyposażone w urządzenia do ściemniania.

•   Worek sako lub stos dużych poduszek w atrakcyjnych, kolorowych 
poszewkach.

•   Wygodny stołek, na którym można się oprzeć w pozycji kucznej, np. 
drewniane krzesło porodowe.

•   Wygodny fotel.

•   Magnetofon kasetowy (można rodzącej zasugerować, aby przyniosła 
własny).

•   Ręczny monitor (stetoskop lub ultrasonograf dopple-rowski).

•   Butelka z gorącą wodą.

•   Nocnik.

•   Zmywalna, nie ślizgająca się mata, na której matka mogłaby stanąć lub 
kucnąć.

Woda jest tak pomocna rodzącym, że w pokoju powinna być wanna lub 
kabina prysznicowa, a przynajmniej łatwo dostępna łazienka w pobliżu. Bardzo 
przydatny jest mały basen lub wanna podwójnej wielkości (nieco głębsza niż 
zwykła).

Jeśli w pokoju jest łóżko, nie powinno być zbyt wysokie lub wąskie. 
Najwygodniejszy jest niski podest z materacem.   Trzeba pamiętać, że 
umeblowanie pokoju sugeruje, jak się w nim należy zachowywać. Jeśli 
pierwszą rzeczą, jaką kobieta widzi po wejściu, jest fotel porodowy, to odczuwa 
ona natychmiastowy przymus wejścia na niego i w ten sposób staje się 
„zniewoloną chorą".

Pomoc matce
Dla kobiety rodzącej pomoc położnej ma ogromne znaczenie. Jeśli matka 

uważa, że przy porodzie powinna być przyjaciółka, ktoś, komu ona całkowicie 
ufa i może się na nim oprzeć, poród będzie trwał krócej i stanie się 
przyjemniejszym doświadczeniem dla wszystkich. Oczywiście pierwszym i 
najważniejszym zadaniem osoby asystującej przy porodzie jest bezpieczne 
urodzenie zdrowego dziecka przez zdrową matkę. Zachęcanie matki do 
kierowania się własnym instynktem - przez okazywanie jej zaufania - może 
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przyczynić się do tego, że urodzi ona bezpiecznie. Wasza wiara w naturalny 
poród wzmocni pewność siebie rodzącej, zwłaszcza gdy przebieg porodu jest 
trudny.

Jeśli pracujecie w szpitalu, gdzie porody są „chlebem" codziennym, 
pozwólcie sobie przypomnieć, że każdej rodzinie zdarza się to tylko raz lub 
kilka razy w życiu. Kobieta musi czuć, że jest ośrodkiem tego, co dzieje się 
tego dnia. Trzeba cały czas otaczać szacunkiem jej prywatność oraz głęboką i 
intymną naturę jej doświadczeń.

„Natychmiast zabrano mnie na salę porodową i dano mi dużą 
poduszkę, aby moja własna się nie brudziła. Na sali była 
tylko jedna położna, która pozwalała mi na wszystko, 
pomagała mi kucać, radziła mi, jak mam oddychać, i 
masowała mnie".

Rodząca może poczuć się jak w domu, jeżeli będzie zachęcana do 
swobodnego zachowania w czasie pierwszego okresu porodu i, jeśli będzie 
miała taką potrzebę, do urodzenia dziecka na podłodze, na której można 
położyć czyste prześcieradło lub dosyć grubą, nie ślizgającą się matę. Gdy 
dziecko jest tuż, tuż można między nogami rodzącej położyć jałowy podkład 
lub ręcznik.

W okresie przejściowym lub podczas trudnego porodu matka potrzebuje 
intymności, aby się otworzyć. Należy do minimum ograniczyć wszystko, co 
może jej przeszkadzać, zwłaszcza gdy zaczyna się II okres porodu. Zwykle nie 
ma potrzeby sprawdzać rozwarcia (zob. str. 212). W II okresie porodu kobiety 
rzadko potrzebują jakichkolwiek wskazówek, ale powinny być zachęcane do 
parcia i rozluźniania się, gdy tego chcą. Nie ma powodu, aby przyjmowały 
pozycję porodową przed ukazaniem się główki dziecka (zob. str. 170).

W czasie porodu można kontrolować rozwarcie i tętno płodu nie 
niepokojąc matki, w pozycji, która jest dla niej wygodna. Ważne jest 
pamiętanie, że rozwierająca się szyjka macicy jest najbardziej wrażliwą częścią 
kobiecego ciała.

Bardzo korzystnie wpływa na rodzącą i jej męża możliwość 
przyprowadzenia bliskiej przyjaciółki lub krewnej, aby uczestniczyła w 
porodzie. Większe jest wtedy wsparcie emocjonalne, a to także pomaga 
personelowi.

Jeśli rodząca ma starsze dzieci, pozwólcie im jak najszybciej po porodzie 
(w ciągu pierwszej godziny) zobaczyć nowego braciszka czy siostrzyczkę i 
spotkać się z matką. Tui po porodzie możecie przyczynić się do nawiązania 
więzi emocjonalnej dziecka z matką, badając noworodka w ramionach matki. 
Potem zostawcie rodzinę na co najmniej pół godziny, przynosząc tylko matce 
coś do picia i trzymając się dyskretnie z tyłu. Noworodka nie należy ubierać, 
tylko owinąć w miękkie prześcieradełko z flaneli, aby matka mogła go dotykać. 
Dokładniej można zbadać noworodka oraz założyć szwy matce po pół godzinie, 
jeśli wszystko jest w porządku.

Rozłąka tuż po porodzie może być traumatyzująca dla partnerów. 
Psychologicznie wskazane jest pozwolenie ojcu na pozostanie z matką przez 
pierwszą lub kilka pierwszych nocy.

„Gdy wszyscy już wyszli, a ja leżałam w czystej pościeli 
wykąpana i przebrana, z mężem śpiącym u mojego boku i z 
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maleństwem w ramionach, czułam ogromny spokój i 
całkowitą zgodę ze światem i prawami natury".

Ćwiczenia zalecane matkom i opisane w tej książce mogą także pomóc 
personelowi, który musi czuć się wygodnie i swobodnie w pozycji klęczącej i 
kucznej, jeśli ma pomóc rodzącej, która kuca. Do przyjmowania porodu 
aktywnego warto ubrać się w spodnie. Niektóre położne uważają za idealny 
komplet, składający się z bluzy i spodni, używany na sali operacyjnej. Podczas 
pochylania się lub kucania chrońcie swój kręgosłup; schylajcie się na ugiętych 
kolanach lub siadajcie na niskim stołku. Fizjoterapeuta szpitalny może pomóc 
znaleźć odpowiednią pozycję.
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8 Poród w wodzie
Do tej pory rozważaliśmy wpływ siły ciążenia na fizjologię porodu. 

Omawialiśmy wady działań wbrew sile ciążenia w pozycji leżącej na wznak lub 
przy leżeniu nieruchomo w pozycji    półleżącej, a także znalezienie takiej 
pozycji ciała, która pozostawałaby w harmonii zarówno z siłą ciążenia, jak i 
instynktem rodzącej. Zanurzenie się w basenie z ciepłą wodą podczas porodu 
zmniejsza siłę ciążenia, pozwala pływać swobodnie i zmieniać pozycje tak, jak 
gdyby ciało nic nie ważyło. Wiele kobiet chce rodzić w wodzie i stwierdza, że 
zanurzenie się w basenie czy wannie ułatwia relaksację, a także łagodzi ból i 
zmniejsza dyskomfort podczas silnych skurczów. Coraz częściej docenia się 
rolę ciepłej wody w procesie rodzenia dzieci. Mam nadzieję, że w 
nadchodzących latach poród w wodzie stanie się na tyle popularny, że znacznie 
więcej kobiet będzie mogło wybrać basen z wodą na miejsce swojego porodu.

Historia porodów w wodzie
Woda jest składnikiem ludzkiego ciała. W ciągu 9 miesięcy ciąży płód 

rozwija się w środowisku wodnym, w płynie owodniowym. Jak miniaturowe 
morze, wody płodowe tworzą doskonałe środowisko do rozwoju płodu, chroniąc 
go przed wstrząsami i urazami. Kąpiel i zabawa w wodzie odgrywają dużą rolę 
w życiu niemowlęcia, dziecka i człowieka dorosłego jako sposób

relaksu i zmniejszania napięcia. Wodę stosuje się leczniczo 
(hydroterapia), a także do oczyszczenia lub uświęcenia w rytuałach religijnych 
na całym świecie.

W minionych dziesięcioleciach zwiększało się zainteresowanie 
stosowaniem wody w czasie ciąży, podczas porodu i w niemowlęctwie. Poza 
jogą, pływanie jest idealnym ćwiczeniem dla ciężarnych. Kobieta, całkowicie 
wolna od działania siły ciężkości, może cieszyć się uczuciem lekkości i większej 
swobody ruchów, a jednocześnie usprawnić krążenie i oddychanie. Położne od 
dawna wiedzą, że ciepła kąpiel może zrelaksować ciężarną i przyspieszyć 
poród.

Pomysł zanurzenia ciężarnej w basenie z wodą tak, aby cała była 
przykryta i możliwość urodzenia dziecka w wodzie po raz pierwszy badał 
radziecki naukowiec Igor Czarkowski w latach sześćdziesiątych (choć jego 
badania poprzedziły badania innych uczonych radzieckich) [1]. Później 
francuski położnik Frederick Leboyer wprowadził koncepcję kąpania 
noworodków w ciepłej wodzie tuż po urodzeniu, aby stopniowo przyzwyczaić je 
do życia poza łonem matki.

Kolejnym pionierem porodów w wodzie był Michel Odent który pierwszy 
pomyślał o użyciu ciepłej wody do łagodzenia bólu podczas porodu w 1977 r. W 
szpitalu ogólnym w Pithiviers we Francji zainstalował gumowe „baseny" obok 
pokojów porodowych. Do roku 1983 tysiące kobiet skorzystało z basenu 
podczas porodu, a około 100 urodziło swoje dzieci w wodzie [2].
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Odent podkreślał, że celem niekoniecznie jest urodzenie dziecka w 
wodzie, ale wykorzystanie jej do ułatwienia porodu. Z jego doświadczeń 
wynika, że większość kobiet woli w II okresie porodu wyjść z wody. (W Garden 
Hospital 30-50% kobiet, które korzystały z basenu w czasie porodu, 
pozostawało w wodzie aż do urodzenia dziecka. Stwierdziłam, że w miarę 
wzrostu zaufania położnych do tej metody, zwiększa się liczba porodów w 
wodzie. Zgadzam się z jednak z Odentem, że celem nie jest urodzenie dziecka 
w wodzie). Główną rolą wody jest zmniejszenie bólu i zwiększenie rozluźnienia 
mięśni, aby matka mogła obyć się bez leków.

Odent stwierdził, że basen jest szczególnie użyteczny w przypadku 
długiego i bolesnego porodu (zwłaszcza przy bólach krzyża) oraz wtedy, gdy 
rozwarcie zatrzymuje się na 5 cm. Po wejściu ciężarnej do basenu położna 
przyciemnia światła, a ciepła woda na ogół pomaga uzyskać pełne rozwarcie w 
ciągu kilku godzin.

Odent zaobserwował, że urodzenie dziecka w wodzie wydaje się 
zacieśniać pierwszy kontakt matki z dzieckiem. Matka wydaje się łatwiej 
okazywać uczucia, a dziecko jest zrelaksowane. Odent nie stwierdził żadnych 
specjalnych zagrożeń przy rodzeniu w wodzie [3]. „Każdy szpital" twierdzi 
Odent powinien mieć możność urządzenia basenu w pobliżu sali porodowej i 
sali operacyjnej... Zanurzenie w ciepłej wodzie jest skuteczną, łatwą i tanią 
metodą zmniejszenia zapotrzebowania na leki oraz częstości interwencji 
położniczych" [4].

Od początku lat osiemdziesiątych rozpowszechniły się porody w wodzie i 
wielu naukowców z Wlk. Brytanii, Ameryki Północnej, Belgii, krajów 
skandynawskich, Australii oraz Nowej Zelandii opisało podobne, korzystne 
wyniki rodzenia w wodzie [5]. W Wlk. Brytanii do stycznia 1992 r. założono 
baseny w 30 szpitalach ogólnych oraz stale używa się przenośnych basenów 
gumowych na ponad 100 oddziałach. W Stanach Zjednoczonych także instaluje 
się baseny do rodzenia w wielu szpitalach (w Polsce porody w wodzie 
rozpoczęła klinika w Łodzi - przyp. wyd.).

Rodzenie w wodzie przemawia do wielu rodziców jako metoda 
zmniejszenia urazu porodowego i zapewnienie łagodnego przejścia z wodnego 
środowiska matczynej macicy do świata poddanego działaniu siły ciążenia. 
Badania porodów w wodzie jeszcze trwają, ale wstępne wyniki potwierdzają, że 
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jest to skuteczny i bezpieczny sposób pomocy kobietom rodzącym aktywnie. 
Sposób, który w znacznym stopniu eliminuje konieczność stosowania leków lub 
interwencji położniczych. Kobiety, które korzystały z basenów z wodą w czasie 
porodu, wyrażają się o tym z entuzjazmem. Także personel jest pod wrażeniem 
wyników porodów w wodzie. Praca położnych i pielęgniarek stała się łatwiejsza 
i przyjemniejsza.

Rozważanie rodzenia w wodzie
Jeśli rozważasz możliwość rodzenia w wodzie, unikaj zbyt wielu koncepcji 

lub sztywnych oczekiwań. Nie można zawczasu przewidzieć, co się może 
zdarzyć. Może okazać się, że woda wcale cię nie pociąga lub nieprzewidziane 
powikłania uniemożliwią skorzystanie z basenu. Czasami poród przebiega tak 
szybko, że woda jest niepotrzebna. Możesz zaplanować, że użyjesz basenu 
tylko w pierwszym okresie porodu, a może się to skończyć urodzeniem dziecka 
w wodzie. Niektóre matki, planujące skorzystanie z basenu, ale w końcu 
rodzące inaczej, mają wiele przyjemności z kąpieli po porodzie.

Niezależnie od tego, co się zdarzy, poród jest przygodą i warto mieć pod 
ręką basen z ciepłą wodą, aby móc go użyć, gdy zajdzie taka potrzeba.

Kilka rad praktycznych
Basen musi być wystarczająco duży i głęboki, aby umożliwić rodzącej 

różne pozycje i ewentualnie wejście drugiej osoby. Najlepiej jest, jeśli woda 
sięga siedzącej kobiecie powyżej piersi. Obecnie można kupić lub wypożyczyć 
najróżniejsze baseny, a niektóre z nich są przenośne i mogą być ustawione w 
domu rodzącej lub w szpitalu. Ważne jest, aby basen był wyposażony w 
sprawną pompę, ogrzewanie i termostat. Dodatkowo powinien mieć termometr 
i mieszadło. Ścianki basenu powinny być wysłane np. miękką gąbką, aby 
można się było o nie opierać. Przydatne są różne gumowe poduszki (w Polsce 
nie można wypożyczyć basenu - przyp. wyd.).

Woda powinna mieć temperaturę ok. 40°C. Zbyt wysoka lub zbyt niska 
temperatura wody może niekorzystnie wpłynąć na przebieg porodu. Basen 
można napełnić wodą z kranu, nie trzeba do niej nic dodawać, choć niektórzy 
dodają soli, aby woda osiągnęła stopień zasolenia płynu owodniowego 
(wystarczy czubata łyżka soli na 2,5 litra wody). Basen trzeba wcześniej umyć 
łagodnym środkiem dezynfekującym, chyba że wyścielę się go jednorazowym 
materiałem.

Przygotowania do porodu w wodzie
Ćwiczenia z wykorzystaniem jogi, opisane w tej książce, są idealnym 

przygotowaniem do porodu zarówno w wodzie, jak i poza nią. Ponadto 
pływanie w czasie ciąży i relaksacja w wodzie są bardzo korzystne, zwłaszcza w 
ostatnim trymestrze. Specjalne ćwiczenia w wodzie nie są konieczne, ale wiele 
z opisanych w tej książce pozycji można ćwiczyć także w basenie. Bardzo 
przyjemne jest głaskanie piersi i krzyża, a pływanie na plecach jest 
doskonałym relaksem, gdyż wypychanie przez wodę pozornie zmniejsza masę 
ciała.

Wiele kobiet lubi kąpać się w wannie, po kilka razy dziennie. Dodanie 4-5 
kropli olejków eterycznych, np. lawendowego, pomarańczowego, różanego czy 
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jaśminowego, działa odprężająca

Wykorzystanie wody w I okresie porodu
Uważa się, że najlepszym momentem wejścia do wody jest rozwarcie na 

około 5 cm, gdy skurcze stają się bardzo silne. Potwierdzono, że wcześniejsze 
zanurzenie się w wodzie może nawet zwolnić i przedłużyć poród). Choć jest to 
pożyteczna wskazówka, nie należy traktować jej jako sztywnej zasady. Jeśli 
masz nieodpartą chęć wejścia do wody, nie powstrzymuj się.

Przed wejściem do basenu sprawdź temperaturę wody; nie może ona być 
zbyt wysoka. Pomocne jest przyćmione światło w pomieszczeniu oraz cisza i 
spokój. Liczba obecnych osób powinna być ograniczona do minimum. Tuż przed 
wejściem do wody położna powinna posłuchać tętna płodu; od czasu do czasu 
badanie należy powtórzyć, używając do tego celu niewielkiego aparatu 
przenośnego lub tradycyjnego stetoskopu. Badanie można łatwo wykonać, gdy 
rodząca siedzi, stoi lub klęczy w basenie czy też unosi się na powierzchni wody, 
dzięki pomocy osoby podtrzymującej jej krzyż.

W ciepłej wodzie możesz się rozluźnić, oddychać spokojnie i głęboko w 
przerwach między skurczami, poruszać się i zmieniać pozycję. Możesz klęczeć 
przy ścianie basenu, kucać, przyjąć pozycję półsiedzącą lub pływać, gdy masz 
na to ochotę, a od czasu do czasu nawet zanurzyć się wraz z głową. Woda 
sprawia fizyczną przyjemność, pozwala zapomnieć o tym, co się dzieje i poddać 
się całkowicie instynktowi. Większość kobiet stwierdza, że w wodzie zmienia się 
ich percepcja bólu; znacznie łatwiej jest znosić silne skurcze.

Gdy będziesz miała okazję zanurzyć się w wodzie i zrelaksować, poród 
prawdopodobnie będzie przebiegał szybciej. Czasami zdarza się jednak, że 
skurcze stają się lżejsze i poród się opóźnia. Jeśli trwa to dłużej, najlepiej jest 
wyjść z basenu i wykorzystać siłę ciążenia. Po chwili spędzonej poza basenem 
w pozycji pionowej powrócą silne i rytmiczne skurcze.

Gdyby w basenie nastąpiło pęknięcie błon płodowych, nie ma potrzeby 
zmiany wody, gdyż płyn owodniowy i krew są jałowe. Michel Odent napisał: 
„Nie mieliśmy zakażeń, nawet jeśli pękały błony płodowe" [6]. Inne ośrodki, w 
których prowadzi się porody w wodzie także nie stwierdziły wzrostu częstości 
zakażeń; w rzeczywistości przy porodach w wodzie zmniejsza się częstość 
zakażeń, zwłaszcza w szpitalach, gdzie zakażenia są częstsze niż w domu.

Basen z wodą w szpitalu ma także inne zalety. Zwiększa poczucie 
intymności, daje kobiecie miejsce na relaksację i zapewnia jej poczucie 
bezpieczeństwa. Mniej zwraca ona uwagę na to, co się dzieje dookoła. 
Zanurzenie się w wodzie obniża także podwyższone przez napięcie 
emocjonalne ciśnienie krwi i z całą pewnością osłabia ból [7]. Jest to częściowo 
skutek zmniejszenia siły ciążenia, a częściowo zmniejszenie uwalniania amin 
katecholowych (hormonów stresu, np. adrenaliny) oraz zwiększenia 
wytwarzania endorfin (hormonów o naturalnym działaniu relaksującym i 
przeciwbólowym),

Wiele szpitali, położnych i lekarzy, niezbyt przekonanych do rodzenia pod 
wodą, nie ma nic przeciwko stosowaniu wody podczas I okresu porodu. 
Zanurzenie się w wodzie w późniejszym stadium I okresu porodu jest 
bezpieczne, a także jest alternatywą stosowania leków przeciwbólowych lub 
znieczulenia naodoponowego.
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Jeśli nie ma basenu, pomocna jest np. wanna. Możesz klęknąć w zwykłej 
wannie, a partner może polewać ci plecy ciepłą wodą. Należy nalać tyle wody, 
ile się da. Powinna ona być odpowiednio ciepła. Możesz stać lub kucać pod 
prysznicem, a nawet polewać się wodą. Czasami dźwięk płynącej wody z kranu 
pobudza skurcze i pomaga pozbyć się zahamowań. W czasie porodu niektórym 
kobietom pomagały ciepłe i zimne okłady, butelki z gorącą wodą, lód i gąbki 
maczane w chłodnej wodzie.   

Urodzenie dziecka w wodzie
Jeśli poród przebiega tak szybko, że nie ma czasu na wyjście z basenu, 

to dziecko rodzi się w wodzie. Możesz świadomie zdecydować się na rodzenie w 
wodzie lub możesz wyjść z basenu. Czasami rozsądne lub konieczne jest 
wyjście z wody i skorzystanie z siły ciężkości lub chłodniejszego powietrza, aby 
przyspieszyć II okres porodu. Lekarz lub położna nie mający doświadczenia z 
porodami w wodzie mogą mieć obawy przed przyjmowaniem dziecka w 
basenie, ale wraz z doświadczeniem rośnie pewność siebie.

Przyczyny wyjścia z wody mogą być następujące:
•   masz przemożną chęć opuszczenia basenu;
•   przedłuża się II okres porodu;

•   są oznaki ewentualnych zaburzeń oddychania u płodu, np. smółka 
obecna w wodach płodowych;

•   ułożenie płodu jest pośladkowe (niektórzy utrzymują, że ciepła woda 
może powstrzymać pośladkowo ułożone dziecko przed „oddychaniem", czyli 
oddzieleniem się łożyska przed urodzeniem się główki. Wiedząc o zwiększonym 
ryzyku przy ułożeniu pośladkowym, ogólnie uważa się, że optymalne działanie 
siły ciążenia występuje w pozycji półkucznej podtrzymywanej);

•   dziecko jest bardzo duże i w czasie II okresu porodu nie opuszcza się 
tak, jak powinno. W takim przypadku należy wykorzystać działanie siły 
ciężkości poza basenem;

•   ciąża jest bliźniacza. Ponieważ ryzyko jest wtedy większe, zwłaszcza 
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dla drugiego dziecka, bezpieczniej jest rodzić poza basenem;
•   łożysko jest niewydolne, choć nie ma oznak zaburzeń oddychania u 

dziecka. W takiej sytuacji można użyć wody do przyspieszenia porodu, ale 
najlepiej jest urodzić dziecko poza basenem w pozycji półkucznej 
podtrzymywanej.

Często matka oddaje stolec, gdy główka opuszcza się i uciska jelito 
grube, a zwieracze odbytu rozluźniają się przed samym urodzeniem dziecka. 
Niektóre matki wybierają wlewkę doodbytniczą (lewatywę) we wczesnym 
okresie porodu, ale i tak może się zdarzyć oddanie stolca. Jeśli stanie się to w 
wodzie, można szybko zebrać kał plastykową szufelką i wyrzucić. Oddawanie 
stolca zdarza się często podczas porodu w wodzie i poza nią i nie ma dowodów, 
że kał zanieczyszcza wodę w takim stopniu, że może to grozić zakażeniem. 
Wprost przeciwnie. W Wlk. Brytanii nie było doniesień na temat powikłań 
zakaźnych po porodach w wodzie.

Pozycje w wodzie
Możesz urodzić dziecko w wodzie w różnych pozycjach, które możesz 

dowolnie zmieniać. Jeśli przyjmiesz pozycję na czworaka przy ściance basenu, 
dziecko pojawi się od tyłu. Możesz kucnąć w wodzie, przytrzymując się 
brzegów basenu. Można klęczeć bez podtrzymywania. Jest to w wodzie 
znacznie łatwiejsze niż na podłodze lub łóżku. Partner może wejść do basenu, 
aby cię podtrzymać albo może usiąść na krześle przy basenie i podtrzymywać 
cię od tyłu [8]. Możesz także wybrać pozycję półsiedzącą.

Położna czy lekarz raczej nie wejdą do wody. Personel w Wlk. Brytanii, 
często ubrany w bawełniane spodnie i bluzy, takie jak na sali operacyjnej, 
może wejść do basenu tylko w koniecznej sytuacji. Zwykle dobrze widać, co się 
dzieje, stojąc na zewnątrz. Problemem jest także zakażenie krzyżowe AIDS lub 
wirusem zapalenia wątroby. (Choć jeszcze nie ma dowodów na to, że te 
choroby mogą przenosić się w wodzie, niektóre szpitale polecają ciężarnym, 
które chcą rodzić w wodzie, aby wykonały odpowiednie badania serologiczne).

Drugi okres porodu
Główka twojego dziecka może ukazać się bardzo szybko albo upłynie 

trochę czasu zanim dziecko będzie gotowe się urodzić. W końcu w pochwie 
ukaże się czubek głowy dziecka. Może okazać się, że w wodzie masz mniej 
oporów przed wyjawianiem swoich uczuć; na tym etapie wiele matek krzyczy. 
Jeśli masz ochotę, możesz własnymi rękami wymacać główkę i pomóc dziecku 
się wydobyć. Ponieważ ciepła woda powoduje, ze tkanki stają się bardziej 
miękkie, na ogół w wodzie nie występują pęknięcia (położne obserwują mniej 
uszkodzeń krocza nawet wtedy, gdy matka była w wodzie tylko w I okresie 
porodu). Zwykle personel nie musi nic robić, gdyż dziecko łagodnie przechodzi 
do wody. Jeśli w następnym skurczu po urodzeniu główki nie rodzi się ciałko 
dziecka, położna lub lekarz mogą mu delikatnie w tym pomóc.

Woda w basenie z całą pewnością zabarwi się krwią wkrótce po 
urodzeniu się dziecka. Nie ma niebezpieczeństwa zakażenia, gdyż krew jest 
jałowa.
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Trzeci okres porodu
Po urodzeniu się dziecka położna lub lekarz sprawdzają, czy pępowina 

nie zapętliła się dookoła szyi noworodka. Jeśli tak, to po prostują odwijają. Jeśli 
pępowina jest wystarczająco długa, dziecko może wypłynąć na powierzchnię. 
Ewentualnie możesz sama, twój partner czy inna osoba delikatnie je unieść. 
Nie ma pośpiechu z wyjmowaniem noworodka z wody, ale nie powinien on 
przebywać w basenie dłużej niż 1 minutę. Niebezpieczne jest dłuższe 
przetrzymywanie noworodka w wodzie, gdyż musi on zacząć samodzielnie 
oddychać. Przez ten krótki czas zanurzenia w wodzie łożysko funkcjonuje i 
noworodek otrzymuje krew i tlen przez pępowinę. Przepływ przez łożysko 
ustanie, gdy noworodek zacznie sam oddychać.

Delfiny, morświny i walenie - ssaki rodzące potomstwo w wodzie - zwykle 
wypychają małe na powierzchnię, aby zaczęły oddychać. Oddech małych 
pobudza chłodniejsze powietrze owiewające skórę; potomstwo nie zacznie 
oddychać dopóty, dopóki nie znajdzie się w chłodniejszym powietrzu. Ponieważ 
ludzkie dzieci reagują w ten sam sposób, pokój nie powinien być przegrzany.

Po delikatnym podniesieniu dziecka, możesz wziąć je w ramiona i 
przytulić do piersi uważając, aby twarz była nad powierzchnią wody, a ciało w 
niej zanurzone. Dzieci urodzone w wodzie rzadko miewają trudności w podjęciu 
oddychania; chłodniejsze powietrze owiewające twarz noworodka wystarcza do 
uruchomienia odruchu oddechowego. Bardzo rzadko noworodki wymagają 
odessania wydzieliny z nosa; można to zrobić, gdy dziecko jest jeszcze w 
wodzie. Nie należy odcinać pępowiny, gdyż dziecko ciągle jeszcze korzysta z 2 
źródeł zaopatrzenia w tlen. W bardzo nielicznych przypadkach dziecko nie 
oddycha, Należy je wtedy przenieść z wody do chłodniejszej atmosfery pokoju. 
Powinno to uruchomić odruch oddechowy. Jeśli to konieczne można podać 
noworodkowi tlen.

Trzymanie dziecka w ramionach i patrzenie, jak po raz pierwszy otwiera 
oczy jest uczuciem, którego z niczym nie da się porównać. Najlepiej, abyś 
wtedy przyjęła pozycję pionową, aby móc wygodnie trzymać dziecko przy 
piersi. Prawdopodobnie odkryjesz, że twoje maleństwo ma silny odruch ssania, 
i przekręca głowę w poszukiwaniu brodawki. Najlepiej jest odwrócić go 
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„brzuchem do brzucha" i pomóc mu w tym pierwszym ssaniu. Całkiem 
bezpiecznie możesz zostać w wodzie aż do chwili wystąpienia skurczów macicy 
przed wydaleniem łożyska (zwykle po 10-20 minutach).

Trzeba uważnie obserwować pępowinę. Osłabienie pulsowania oraz silne 
skurcze macicy, gdy dziecko ssie pierś, wskazują, że łożysko jest gotowe do 
oddzielenia się. Należy wtedy wstać i powoli wyjść z wody. Ogólnie uważa się, 
że bezpieczniej jest wstać i opuścić basen przed urodzeniem łożyska, aby 
zapobiec możliwości wystąpienia zatoru wodnego (woda może się przedostać 
do krwi przez którekolwiek z otwartych naczyń w jamie macicy). Jest to 
rozsądny środek ostrożności, choć nie opisano ani jednego przypadku zatoru 
wodnego po porodzie w wodzie. (W Garden Hospital pozwala się rodzić łożysko 
w wodzie, ale przed powszechniejszym zalecaniem takiej praktyki potrzebne są 
dalsze badania). Jeśli łożysko oddziela się nieoczekiwanie przed wyjściem z 
wody, trzeba po prostu powoli wstać, gdy tylko zdasz sobie sprawę z tego, co 
się stało. Pępowinę można odciąć tuż przed opuszczeniem basenu, choć nie 
powinno się tego robić przed urodzeniem łożyska.

Osoby pomagające ci w porodzie powinny pomóc ci wyjść z wody i mieć 
pod ręką ciepłe ręczniki do zawinięcia noworodka. Sama powinnaś założyć 
płaszcz kąpielowy. Jest to pora, aby podwyższyć temperaturę w pokoju; warto 
mieć pod ręką przenośny piecyk. Po opuszczeniu basenu powinnaś stanąć lub 
kucnąć, aby urodzić łożysko. Później możesz na chwilę usiąść, aby odpocząć. 
Upewnij się, że dziecku jest ciepło i wygodnie. Potem możesz oddać się radości 
przywitania nowego członka rodziny i podania mu piersi po raz pierwszy w jego 
życiu.

Po urodzeniu możesz wykapać dziecko w ciepłej wodzie, jeśli chcesz 
zostać w wodzie lub jeśli dziecko wydaje się zmarznięte, ale zazwyczaj 
wystarcza ciepło twojego ciała. Gdy położna sprawdzi stan krocza i obejrzy 
noworodka, najprawdopodobniej będziesz chciała wyciągnąć się wygodnie na 
łóżku z dzieckiem przytulonym do piersi, w znajomym cieple twojego ciała.

Po porodzie
Jeśli po porodzie masz dostęp do basenu z wodą, możesz cieszyć się 

kąpielami i dzielić tę przyjemność z innymi członkami rodziny. Rodzeństwo 
bardzo lubi przytulać nową siostrzyczkę czy braciszka w ciepłej wodzie, a 
noworodek będzie cieszył się ze znajomego środowiska wodnego, poznając 
członków rodziny i swoje otoczenie. Pokój musi być dobrze ogrzany i przez 
pierwszy dzień lub dwa światła powinny być przyciemnione. Oczywiście trzeba 
zmieniać wodę w basenie i powinna ona być przyjemnie ciepła, ale nie gorąca. 
Noworodki nie lubią nagłych zmian, rozbieraj więc swoje maleństwo powoli, w 
bardzo ciepłym pokoju, przytulaj je i okrywaj ogrzanym ręcznikiem. Wchodź do 
basenu bardzo powoli, aby noworodek stopniowo przyzwyczajał się do wody; 
to samo obowiązuje przy wychodzeniu z basenu. Cudownie jest nakarmić 
dziecko, siedząc w wodzie. Noworodek powinien być w niej po ramiona 
zanurzony. Początkowo może przebywać w basenie 30-45 minut, później 
można ten czas stopniowo przedłużać, jeśli dziecko nie protestuje.

Rady dla personelu
Niewiele pielęgniarek i lekarzy zostało przeszkolonych w przyjmowaniu 
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porodu w wodzie. Oto odpowiedzi na niektóre wątpliwości.
•   Choć brytyjskie położne stwierdziły, że ręczne monitory ultradźwiękowe 

można stosować pod wodą, obecnie większość producentów może 
dostarczyć specjalnie wodoszczelne urządzenia.

•   Jeśli są trudności w odczytaniu wskazań monitora pod wodą, matka może 
łatwo unieść się na powierzchnię, gdy pod lędźwiowy odcinek kręgosłupa 
podłoży się jej rękę. Jeśli partner rodzącej też jest w basenie, może pomóc 
rodzącej siadając za nią i podtrzymując lędźwiowy odcinek kręgosłupa. 
Ewentualnie rodząca może stanąć lub usiąść na brzegu basenu.

•   Podstawowe badanie przez pochwę łatwo wykonać pod wodą, gdy matka 
jest w pozycji na czworaka. Opuszczanie się główki można stwierdzić 
palpacyjnie w każdej pozycji matki.

•   Poród zwykle nie wymaga pomocy, ale w pomieszczeniu na wszelki wypadek 
powinna być położna lub lekarz.

•   Podczas porodu w wodzie ani położna, ani lekarz nie muszą wchodzić do 
basenu. Konieczne są dalsze badania, aby wykazać, że nie ma 
niebezpieczeństwa krzyżowego zakażenia AIDS lub wirusem zapalenia 
wątroby. W związku z tym personel powinien sprawdzać, czy nie ma 
skaleczeń na dłoniach lub przedramionach, a także używać gumowych 
rękawiczek.

•   Matka powinna wyjść z wody przed samym urodzeniem dziecka.

•   Po porodzie w wodzie należy trzymać noworodka twarzą w dół, aby wyciekły 
wszystkie płyny.

•   Gdy ustanie pulsowanie pępowiny, matka z noworodkiem powinni opuścić 
basen.

•   Bardzo ważne jest nauczenie się prawidłowego sposobu schylania się, aby 
uniknąć bólów krzyża. Pomocny jest stołek.
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9 Po porodzie

Twoje ciało po porodzie
Może cię dziwić, że każde karmienie dziecka piersią powoduje skurcze 

macicy. Te skurcze mogą być początkowo bolesne, jak bóle miesiączkowe, 
zwłaszcza jeśli jest to drugie lub kolejne dziecko. Pomagają one w tzw. 
zwijaniu się macicy i jej powrocie do prawidłowej wielkości. Po kilku dniach 
bóle stopniowo ustaną i podczas karmienia dziecka zastąpi je uczucie 
przyjemności i zadowolenia.

Z radością możesz odkryć, że okolica krocza pozostała nienaruszona. 
Może ona nieco pobolewać przy dotyku, ale ból szybko ustąpi. Mogło się 
zdarzyć, że nastąpiło otarcie, którego nie trzeba zeszywać, pęknięcie lub 
nacięcie krocza. W dwu ostatnich przypadkach konieczne było założenie szwów. 
Krocze zeszywa się zwykle wkrótce po urodzeniu dziecka w znieczuleniu 
miejscowym. Jest to więc zabieg bezbolesny. Na ogół naturalne pęknięcie 
szybko się goi, w ciągu 1 lub 2 dni, pozostawiając niewielką bliznę. Warto 
stosować ziołowe kąpiele gojące i antyseptyczne (p. str. 254), aby zapobiec 
zakażeniom i przyspieszyć gojenie.

Jeśli odczuwasz pieczenie przy oddawaniu moczu, ustaw miedzy nogami 
duży dzbanek z gorącą wodą lub spryskaj krocze wodą. Po oddaniu moczu 
osusz srom czystym ręcznikiem. Bliznę możesz smarować homeopatyczną 
nalewką nagietkową, która ma działanie antyseptyczne i przyspiesza gojenie 
się (stosuj nie rozcieńczoną nalewkę lub rozcieńcz 10 kropli nalewki w 2 
łyżkach gotowanej i ostudzonej wody). Zanim się ubierzesz poczekaj, aż 
środek się wchłonie. Nie należy używać maści lub kremów, gdyż mogą zbyt 
szybko rozpuścić szwy. Siadać możesz na kółku gumowym, np. używanym do 
nauki pływania. Gdy rana zacznie się goić (będziesz czuła swędzenie) po kąpieli 
stosuj wit. E w kroplach, aby zapobiec tworzeniu się bliznowców i przyspieszyć 
proces gojenia.

Kąpiele ziołowe po porodzie

Łagodząco i przyspieszająco gojenie działa cudowny 
antyseptyk naturalny, jakim jest czosnek. 3 główki czosnku 
należy nakłuć widelcem, ale nie obierać. Następnie włożyć je 
do garnka, wrzucić po garści ziela tasznika pospolitego, liści 
borówki i żywokostu (dostępne w sklepach zielarskich lub 
aptekach). Garnek należy napełnić wodą i zagotować. Płyn 
powinien „mrugać" przez 1/2-3/4 godziny.

Następnie trzeba wyjąć czosnek i go nieco ostudzić. 
Widelcem wycisnąć sok z czosnku do garnka i zostawić płyn 
do wystygnięcia. Przecedzić do dużego dzbanka. Wlać 
połowę naparu do płytkiej wanienki z ciepłą wodą i usiąść w 
niej na jakiś czas.

Taką nasiadówkę należy stosować raz lub dwa razy dziennie.

Przez pewien czas będzie utrzymywać się krwawienie z macicy (znane 
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jako lochia), jak przedłużająca się miesiączka, które zacznie stopniowo 
zanikać, w miarę złuszczania się bogato ukrwionej błony macicy. Raczej używaj 
podpasek, a nie tamponów, gdyż te ostatnie mogą spowodować zakażenie.

W ciągu kilku godzin po porodzie będzie ci trudno zasnąć. Jeszcze raz 
będziesz przeżywać wszystkie wydarzenia zanim zmęczenie weźmie górę i 
zmorzy cię sen. Twoje dziecko też przez kilka godzin będzie bardzo czujne. 
Dopiero później zapadnie w głęboki sen.

Najlepiej jest przez kilka dni trzymać noworodka blisko siebie i cieszyć 
się tym przedłużonym „miesiącem miodowym", unikając zbyt wielu gości, W 
końcu trzeba trochę czasu, aby się dobrze poznać. Twój partner też będzie 
potrzebował czasu i spokoju, aby „przywiązać'' się do noworodka, a ponadto 
oboje musicie nauczyć się reagować na jego potrzeby. Stwierdzicie, że przez 
pierwsze dni utrzymuje się ta szczególna atmosfera, która otaczała poród, ale 
nadmiar gości i zainteresowania może ją bardzo szybko popsuć. Przygotujcie 
się starannie do nadejścia tych dni. Wielu rodzicom euforia po porodzie 
trwająca przez tydzień czy dwa, pomagała w przyzwyczajeniu się do 
rodzicielstwa.

Rozpoczęcie karmienia piersią
Mając w perspektywie urodzenie dziecka, kobiety często nie poświęcają 

uwagi karmieniu piersią. Czasami, zwłaszcza po porodzie aktywnym, karmienie 
piersią zaczyna się bez większych trudności. Częściej jednak trzeba się tego 
nauczyć. Pierwszy tydzień czy dwa może być rzeczywistym wyzwaniem.

Przed rozpoczęciem nauki karmienia piersią warto dowiedzieć się czegoś 
o fizjologii. W ciągu pierwszych 1-2 dni sutki wytwarzają substancję o nazwie 
siara. Jest to gęsty, żółtawy płyn, który pojawiał się na brodawkach w ciągu 
ostatnich tygodni ciąży. Jest to płyn stanowiący idealny pokarm noworodka. 
Jest bardzo odżywczy i zawiera cenne przeciwciała, które wzmacniają układ 
odpornościowy dziecka, aby w przyszłości chronił je przed bakteriami ze 
środowiska. Ponieważ siara ma działanie przeczyszczające, usuwa wszystko z 
przewodu pokarmowego dziecka, przygotowując go do wchłaniania mleka. 
Pomaga wydalić smółkę z jelit dziecka. Jest to lepka, ciemnozielona 
substancja, która zbiera się w jelicie grubym płodu podczas ciąży. Po 
urodzeniu, w ciągu 1-2 dni noworodek zacznie się wypróżniać i pojawi się 
smółka. Stopniowo, z pomocą siary, cała smółka zostanie wydalona i 3. lub 4. 
dnia zastąpią ją luźne stolce o barwie żółtej.

Ważnym powodem trzymania noworodka przy sobie w tych pierwszych 
dniach po narodzinach jest zachęcenie go, aby wypił jak najwięcej siary. Michel 
Odent w swojej książce pt. "Primal Health" podkreśla konieczność spożycia 
„dużych ilości" siary

[1]. Ponieważ ssanie pobudza wytwarzanie siary, nie należy ograniczać 
czasu ssania. Zdrowe dziecko żywione w ten sposób praktycznie nie potrzebuje 
wody czy cukru (glukozy), a utrata masy ciała jest nieznaczna.

Prawidłowe ssanie pobudzi także uwalnianie się pierwszego mleka. W 
czasie godzin poprzedzających „spłynięcie" mleka dziecko może być nieco 
niecierpliwe i pobudzone. Jest to częste zjawisko u dużych noworodków, które 
czasami wydają się głodne tuż przed wypłynięciem mleka. Kilka kropli czystej 
wody, podane łyżeczką, pomaga zaspokoić pragnienie dziecka. Mleko pojawia 
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się zwykle w ciągu 2-4 dni po porodzie. Dzień, gdy zaczyna ono płynąć 
zazwyczaj bywa nieco trudny. Piersi się powiększają i są gorące.

To powiększenie się piersi jest bardzo niewygodne, ale nie trwa dłużej niż 
24 godziny. W tym czasie możesz stać się drażliwa i potrzebować spokoju oraz 
czasu na odpoczynek bez gości, dopóki nie minie ta faza. Także twoje dziecko 
może mieć trudności z przyssaniem się do piersi, gdy są one powiększone.

W celu zmniejszenia tego dyskomfortu:
•   przed karmieniem połóż się w wannie na brzuchu i masuj delikatnie piersi w 

kierunku brodawek, aby nieco mleka wypłynęło do ciepłej wody;

•   stań pod prysznicem i polewaj piersi ciepłą wodą;

•   po karmieniu połóż na piersi zimne okłady;

•   jeśli piersi są znacznie powiększone, możesz spróbować przyjmować 
homeopatyczny lek o nazwie Belladonna 6X co pół godziny, aż do ustąpienia 
objawów;

•   zamiast stanika używaj długiego szala. W wielu społecznościach położne w 
ten sposób owijają piersi. Owiń się szalem tak, aby podtrzymywał ci piersi, 
ale niezbyt mocno. Zwiąż końce na szyi, aby szal się nie zsuwał. Wygodny 
może być także sportowy stanik.

Jak karmić piersią?
Podstawową zasadą jest równowaga „podaży i popytu". To, jak i ile ssie 

dziecko, wpłynie na wytwarzanie mleka. Ssąc częściej i dłużej dziecko może 
zwiększyć wytwarzanie mleka (są dni, gdy karmienie wydaje się nie mieć 
końca). Mleko wytwarzają małe komórki ułożone w grona; wyglądają jak 
miniaturowe winogrona. Gdy dziecko zaczyna ssać, sygnał za pośrednictwem 
zakończeń nerwowych dociera do przysadki w mózgu, która uwalnia hormon 
oksytocynę. Oksytocyna powoduje skurcz gruczołów mlecznych i wydzielanie 
mleka (powoduje także jednoczesny skurcz macicy). Mleko jest wydalane do 
małych przewodów i przenoszone do tzw. zatoki mlekonośnej, która znajduje 
się tuż za otoczką brodawki. Można to wymacać w postaci niewielkich zgrubień 
u podstawy otoczki (ciemno zabarwionej skóry dookoła brodawki). Z zatoki 
mleko przez niewielkie otworki w brodawkach wydostaje się na zewnątrz. 
Początkowo może się wydawać, że mleka jest dużo więcej niż dziecko 
potrzebuje, ale stopniowo ilość ssania określi potrzebną ilość mleka.

Możesz poczuć odruch „wypływu" mleka w postaci jakby kłucia w 
piersiach; jednak mogą minąć tygodnie zanim ten odruch się wykształci. Mleko 
może zacząć płynąć, gdy tylko pomyślisz o karmieniu lub dopiero po 1-2 
minutach ssania. Dlatego nie należy odstawiać dziecka już po kilku minutach, 
co często radzi się matkom. Jeśli odstawi się dziecko przed wypłynięciem 
mleka, jego wytwarzanie zostanie zahamowane i w końcu może zupełnie ustać.

Najlepiej jest nie ustalać sztywnego czasu karmienia. Dziecko powinno 
ssać tak długo, jak długo jest głodne; następnie należy mu podać drugą pierś. 
Ważne jest, aby podczas karmienia dziecko opróżniło pierś, gdyż zmienia się 
konsystencja mleka i najbogatsze pojawia się na końcu. Każde niemowlę 
najada się w innym czasie. Po najedzeniu się po prostu zasypia.

Należy dziecko karmić „na żądanie". Początkowo będzie ci się wydawało, 
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że karmisz bez przerwy, musisz jednak pamiętać, iż twoje dziecko przywykło 
do stałego odżywiania w życiu płodowym. Stopniowo wyłoni się pewien 
określony model karmienia i trawienia.

W celu zapobieżenia pękaniu i bólowi brodawek, przystawiaj dziecko do 
piersi we właściwy sposób:
•   usiądź wygodnie na krześle lub łóżku. Wkrótce będziesz potrafiła karmić 

leżąc na boku z dzieckiem przytulonym do piersi (jeśli urodziłaś przez cięcie 
cesarskie, będziesz musiała nauczyć się karmienia w tej pozycji od samego 
początku);

•   upewnij się, że wygodnie trzymasz dziecko, tzn. jego usta znajdują się tuż 
przy brodawce, a ciało jest skierowane do ciebie;

•   aby pomóc dziecku „przyssać się", poczekaj aż szeroko otworzy buzię. Może 
to wymagać dotknięcia brodawką dolnej wargi niemowlęcia;

•   gdy buzia jest szeroko otwarta, przysuń niemowlę do piersi i jeśli to 
konieczne, wolną ręką wsuń brodawkę do ust. Upewnij się, że usta dziecka 
obejmują dosyć dużą część otoczki i brodawkę. Najważniejsza jest część 
pod brodawką; cała powinna być w buzi dziecka, chyba że masz bardzo 
dużą otoczkę.

Pamiętaj, że dziecko otrzymuje pokarm z całej piersi, a nie tylko 
brodawki. Dziecko musi masować zatokę mlekonośną rytmicznymi ruchami 
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dolnej wargi. Gdy dziecko obejmie wargami brodawkę i otoczkę, masujące 
ruchy szczęk i języka pobudzają wydzielanie mleka. Gdy dziecko jest 
prawidłowo przystawione do piersi, brodawka dotyka jego podniebienia 
miękkiego (aby przekonać się, jak to się odbywa, przez chwilę possij własny 
kciuk).

Prawidłowe przystawienie dziecka do piersi zapobiega większości 
problemów związanych z karmieniem piersią. Można spodziewać się lekkiego 
bólu brodawek i dyskomfortu, ale kontynuowanie karmienia piersią „otworzy" 
brodawki i ból ustąpi.

Jeśli zdarzą się jakieś trudności, skontaktuj się z Poradnią Laktacyjną. 
Warto skontaktować się z konsultantem laktacyjnym, zwłaszcza jeśli 
spodziewasz się bliźniąt.

Pielęgnowanie piersi
Pomocne mogą okazać się następujące wskazówki:

•   od drugiej połowy ciąży masuj po kąpieli piersi i brodawki olejem z 
migdałów. Poczytaj książki na temat karmienia piersią;

•   nigdy nie myj piersi mydłem, gdyż usuwa ono naturalny płaszcz tłuszczowy;

•   nie myj piersi między karmieniami. Mleko zawiera naturalne antyseptyki i 
do zachowania czystości wystarczy kąpiel lub prysznic raz dziennie;

•   po karmieniu zostaw piersi na powietrzu do zupełnego wyschnięcia i wmasuj 
nieco oleju z migdałów w brodawki;

•   noś dobrze dopasowany bawełniany stanik, najlepiej zapinany z przodu;

•   używaj nadających się do prania lub jednorazowych wkładek dla matek 
karmiących, które nie zawierają tworzyw sztucznych i często je zmieniaj;

•   jeśli poczujesz ból brodawek, smaruj je po karmieniu homeopatycznym 
kremem nagietkowym. Jest on bezpieczny dla dziecka;

•   popękane brodawki wystawiaj jak najczęściej na świeże powietrze. Krótkie 
przebywanie na słońcu też łagodzi ból;

•   gdy musisz odstawić dziecko, najpierw przerwij ssanie, wkładając mały 
palec w kącik ust dziecka.

Żółtaczka u noworodków

W pierwszym tygodniu życia około połowa noworodków ma 
łagodną żółtaczkę. Skóra i białka oczu przybierają żółtawe 
zabarwienie. Ten żółty barwnik to bilirubina, której wątroba 
noworodka nie jest w stanie całkowicie zmetabolizować. 
Podatne na żółtaczkę są dzieci urodzone przedwcześnie, a 
niektórzy specjaliści uważają, że częstość występowania 
żółtaczki zwiększa podwiązanie pępowiny przed urodzeniem 
łożyska [2].

Dziecko z żółtaczką należy często przystawiać do piersi, gdyż 
musi być nawadniane. (Podawanie wody lub wody z glukozą 
nie jest konieczne, jeśli dziecko dobrze ssie). Pomocne jest 
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także wystawianie noworodka na słońce.

Jeśli dziecko nie śpi i dobrze ssie, żółtaczka jest łagodna i 
nieszkodliwa. W ekstremalnych przypadkach konieczna bywa 
fototerapia.

Karmienie piersią w następnych miesiącach
Po 1-2 tygodniach karmienie dziecka piersią będzie sprawiało 

przyjemność zarówno tobie, jak i maluchowi. Pokarm matki jest idealny dla 
dziecka, dostarcza przez pierwszy rok życia wszystkie niezbędne substancje 
odżywcze. Choć po ukończeniu 4.-6. miesiąca możesz zacząć wprowadzać 
pokarmy stałe, twój pokarm powinien stanowić podstawę diety dziecka przez 
pierwsze 12 miesięcy, a nawet dłużej, jeśli to możliwe. W koniecznych 
przypadkach mieszanki oparte na mleku krowim mogą zastąpić mleko matki, 
gdyż przygotowano je tak, aby w możliwie największym stopniu przypominały 
pokarm kobiecy. Nie mogą jednak całkowicie naśladować zmieniającego się 
pokarmu matki, gdyż są oparte na białku mleka krowiego, które ma zaspokajać 
potrzeby cieląt, a nie niemowląt ludzkich. Pokarm kobiecy przyspiesza rozwój 
mózgu, a także zawiera bardzo ważne immunoglobuliny, które wzmacniają 
układ odpornościowy i pomagają chronić dziecko przed zakażeniami. Jeśli to 
możliwe, to:
•   pozwól dziecku ssać tak długo, jak chce. Nie patrz na zegarek. Pulchność u 

dzieci karmionych piersią jest normalna. Dziecko zeszczupleje, gdy zacznie 
się poruszać;

•   podawaj dziecku pierś tak często, jak chce. Model karmienia jest zmienny. 
Dziecko może ssać pierś niemal bez przerwy późnym popołudniem, rzadziej 
rano, albo „na okrągło";

•   pozwól, aby dziecko samo „odstawiło się od piersi". Piersią można karmić do 
4. czy 5. roku życia; dla niektórych matek jest to całkiem normalne. Nie ma 
reguł, ale bardzo ważne jest, aby karmić piersią przez pierwsze 6 miesięcy. 
Jeśli można karmić dłużej, to dziecko tylko na tym skorzysta.
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10 Ćwiczenia po porodzie
W pierwszych tygodniach po urodzeniu dziecka najważniejsze będzie 

poznanie i opieka nad maleństwem. Będziesz potrzebować dużo wypoczynku i 
bardzo odżywczej diety i prawdopodobnie nie będziesz miała ani czasu, ani 
ochoty ćwiczyć. Te| wiele godzin spędzanych na karmieniu piersią będzie 
stanowić doskonałą okazję, aby odpocząć, zrelaksować się i głęboko 
pooddychać (p. str. 69). Jednak kilka ćwiczeń pomoże sylwetce wrócić do stanu 
sprzed porodu. Szybko przekonasz się, że krótki program ćwiczeń jest 
wspaniałym sposobem na zwalczenie zmęczenia lub braku energii, co jest 
częstym zjawiskiem we wczesnym okresie po porodzie.

Opisany dalej podstawowy zestaw ćwiczeń należy wykonywać kolejno. 
Każde ćwiczenie stopniowo wzmacnia ciało i przygotowuje do następnego. 
Ćwiczenia należy rozpocząć pierwszego dnia po porodzie i stopniowo wdrażać 
program przygotowany na pierwsze 6 miesięcy. Choć na każdą sekwencję 
ćwiczeń przeznaczono tydzień, nie ma znaczenia, czy zajmie ci to 10 dni, czy 
dłużej. Ważne jest ćwiczenie w swoim własnym rytmie i znalezienie czasu na 
gimnastykę tak, aby nie zakłócać opieki nad dzieckiem, która ma oczywiste 
pierwszeństwo.

Program ćwiczeń po porodzie koncentruje się na następujących 
zagadnieniach:
•   Wzmacnianiu napięcia mięśni dna miednicy, co pomaga w zwijaniu się 

macicy.

•   Wzmacnianiu mięśni odcinka lędźwiowego kręgosłupa, które dźwigały 
znacznie większy ciężar podczas ciąży.

•   Napinaniu mięśni brzucha oraz przywracaniu ich siły i elastyczności.

•   Rozluźnianiu mięśni grzbietu i szyi, przez wiele godzin napiętych przez 
noszenie dziecka.

•   Poprawie krążenia w piersiach, utrzymaniu napięcia mięśni, które je 
podtrzymują, oraz utrzymaniu właściwej postawy.

•   Utrzymaniu zwiększonej w czasie ciąży elastyczności i ruchomości stawów z 
jednoczesnym przyspieszeniem „ściągania" więzadeł.

•   Rozluźnieniu okolicy miednicy i powrocie kręgosłupa do prawidłowego 
kształtu.

•   Zmniejszeniu uczucia zmęczenia i pobudzeniu przepływu energii oraz 
poprawie krążenia.

•   Relaksacji.

Doskonałym uzupełnieniem programu ćwiczeń jest pływanie i spacery, 
które będą sprawiać radość także twojemu dziecku!

Nigdy nie stosuj diet odchudzających wtedy, gdy karmisz piersią. 
Zeszczuplejesz w naturalny sposób, jeśli będziesz przestrzegać rozsądnej, 
zbilansowanej diety i ćwiczyć.

Przekonasz się, że wiele ćwiczeń zawartych w tym programie dobrze 
znasz z ćwiczeń w czasie ciąży.
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I tydzień
1)  Pierwszego lub drugiego dnia po porodzie połóż się na łóżku na brzuchu, 

2-3 razy rozluźnij i zaciśnij mięśnie dna miednicy; następnie odpocznij (p. 
str. 109). Powtarzaj to ćwiczenie kilka razy dziennie. Gdy pokaże się mleko i 
piersi będą wrażliwe na dotyk, lepiej będzie podłożyć poduszkę pod żebra 
lub wykonywać to ćwiczenie, leżąc na wznak z ugiętymi kolanami (punkt 3).

2)  Połóż się na podłodze na plecach w podstawowej pozycji (p. str. 1ll), z 
rękoma na brzuchu i ugiętymi kolanami. Oddychaj głęboko, ale skoncentruj 
się na napinaniu mięśni brzucha i zbliżaniu ich do kręgosłupa podczas 
wydechu, a rozluźnianiu podczas wdechu. Powtórz ćwiczenie 20 razy.

3)  W tej samej pozycji napnij mięśnie dna miednicy, wytrzymaj chwilę i 
rozluźnij je. Powtórz to 10 razy.

4)  Po badaniu po porodzie rozstępu mięśni brzucha, zacznij ćwiczyć mięśnie 
brzucha (p. str. 87), ale stopy trzymaj płasko na podłodze. Dochodź 
stopniowo do 10 powtórzeń.

5)  W tej samej pozycji unoś miednicę (p. str. 1ll) i rozciągaj lędźwiowy odcinek 
kręgosłupa (p. str. 1ll), aby go wzmocnić.

6)   Połóż się płasko na plecach z rozsuniętymi nogami i rozłożonymi 
ramionami. Opuść brodę, aby rozluźnić tylną stronę szyi i zamknij oczy. 
Głęboko oddychaj przez nos torem brzusznym. Z każdym wydechem 
rozluźniaj po kolei wszystkie części ciała, pamiętając o tym, aby szczęki i 
oczy były zrelaksowane. Poczuj, jak kręgosłup styka się z podłogą. Z 
każdym wydechem pozbywaj się napięcia. W miarę rozluźniania się całe 
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ciało powinno robić się coraz cięższe. Pozostań w tej pozycji przez co 
najmniej 10 minut, okrywając się kocem, jeśli będzie ci zimno. 

W jodze jest to tzw. pozycja trupa. Powinnaś codziennie przez 10-20 
minut pozostawać całkowicie rozluźniona, zawsze pod koniec ćwiczeń. Ib 
ćwiczenie jest równie relaksujące, jak kilka godzin snu i dlatego jest jednym z 
najważniejszych ćwiczeń po porodzie.

II tydzień
7)  Dodaj siad „krawca" (zob. str. 73).

8)  Dodaj unoszenie miednicy w pozycji klęczącej (zob. str. 82).

III tydzień
9)  Dodaj klęk z szeroko rozstawionymi kolanami (zob. str. 79).

10)  Dodaj skręty kręgosłupa (zob. str. 82).

IV-VI tydzień
11)  Dodaj cały VI cykl ćwiczeń - rozluźnianie ramion (zob. str. 100).

VII tydzień do VI miesiąca
12)  Dodaj ćwiczenia z nogami opartymi o ścianę (zob. str. 87, p. 1-3).

13)  Dodaj tzw. świecę. (Uwaga! Zacznij wykonywać to ćwiczenie dopiero 
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wtedy, gdy ustanie krwawienie z macicy. Podczas wykonywania tzw. świecy 
nie przekręcaj głowy w bok. Gdy dziecko zacznie płakać, opuść nogi i 
dopiero wstań).

Połóż się na plecach tak, aby pośladki znajdowały się blisko ściany. Ugnij 
kolana i złącz stopy. Rozluźnij barki, połóż ręce wzdłuż boków, dłonie płasko na 
podłodze. Opuść brodę, aby rozluźnić i wyciągnąć tylną stronę szyi (a). 
Oddychaj głęboko torem brzusznym, opuść kręgosłup, a zwłaszcza odcinek 
lędźwiowy, szyję i barki na podłogę.

W czasie wdechu podpieraj się rękoma w pasie, łokcie trzymając na 
podłodze, a w czasie wydechu wciskaj je w podłogę. Oprzyj stopy o ścianę i 
unieś ciało, wspierając się na górnej części pleców i rękach podtrzymujących 
ciało w pasie. Szyja i barki powinny być rozluźnione, a ciało uniesione tylko na 
tyle, na ile można to zrobić bez rozciągania. Wyprostuj nogi, trzymając stopy 
oparte o ścianę, a łokcie na podłodze (b). Początkowo miednica będzie 
wydawać się bardzo ciężka i będziesz miała trudności w położeniu rąk w pasie, 
ale ćwicząc regularnie szybko dojdziesz do wprawy.
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W czasie wydechu koncentruj się na „wciskaniu" łokci w podłogę. 
Wytrzymaj w tej pozycji przez 1 sekundę, a następnie powoli opuść się na 
podłogę w czasie wydechu. Zanim wstaniesz, dociągnij kolana do klatki 
piersiowej (e).

Gdy już będzie ci łatwiej, wykonaj ćwiczenie mięśni krocza zanim 
opuścisz się w dół: staraj się przyciągnąć dno miednicy do pępka, gdy kurczysz 
mięśnie, zatrzymaj na 1 sekundę, rozluźnij mięśnie; powtórz to ćwiczenie 10 
razy.

Gdy będziesz już z łatwością prostować nogi, ugnij kolana, oprzyj stopy o 
ścianę i unieś miednicę do góry tak, aby tułów tworzył z podłogą kąt 90 (c). 
Pamiętaj, aby dobrze podeprzeć się rękoma. Dłońmi masz podtrzymywać ciało 
w pasie i opuść łokcie w czasie wydechu. Kurcz, wytrzymaj trochę i rozluźniaj 
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mięśnie 10 razy. Następnie delikatnie opuść się na podłogę i dociągnij kolana 
do klatki piersiowej (e), a następnie wstań.

Kiedy już uda ci się przyjąć pozycję pokazaną na ryc. c (zwykle po kilku 
tygodniach), staraj się wyprostować nogi pionowo, wykonując tzw. świecę (d). 
W tej pozycji 10 razy skurcz i rozluźnij mięśnie krocza. Aby wstać, oprzyj stopy 
o ścianę, łagodnie opuść kręgosłup na podłogę. Ugnij kolana (e), a następnie 
wstań.

To ćwiczenie pomaga w doprowadzeniu miednicy i macicy do stanu 
sprzed ciąży. Po kilku pierwszych tygodniach ćwiczenie mięśni dna miednicy 
należy zawsze wykonywać w tej pozycji; regularne ćwiczenia mogą zapobiec 
obniżaniu się macicy i zmniejszą żylaki, guzki krwawnicze oraz żylaki sromu. 
Świeca zmniejsza także napięcie pleców, szyi i barków, jest korzystna dla 
układu wydzielania wewnętrznego, co pomoże odzyskać równowagę 
hormonalną po porodzie.

Możesz wykonać te ćwiczenia w ciągu 10 minut, nie licząc czasu na 
relaks. Jeśli znajdziesz czas tylko na kilka ćwiczeń, zacznij od siadu w szerokim 
rozkroku przy ścianie, następnie wykonaj siad krawca, ćwiczenia mięśni 
brzucha i świecę.

Jeśli ci starczy czasu i chęci, dodaj do swojego programu ćwiczeń 
następujące: siad z szeroko rozsuniętymi nogami (zob. str. 77), V cykl ćwiczeń 
w pozycji stojącej (str. 93), pozycję psa (str. 104), VIII cykl ćwiczeń (str. 111), 
pomijając ćwiczenie E. Zawsze kończ ćwiczenia całkowitym relaksem (str. 116). 
W następnych miesiącach będziesz gotowa do wykonywania bardziej 
zaawansowanych ćwiczeń jogi.
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Nagły poród: wskazówki dla partnera
Jeśli jesteś sam z kobietą, która z chwilę urodzi, i nie jesteś w stanie 

porozumieć się z położną lub lekarzem:
•   Staraj się zachować spokój. Wykonaj kilka głębokich wdechów oraz długich 

wydechów. Nagłe porody zazwyczaj przebiegają bez powikłań. Musisz się 
tylko skoncentrować na tym, co się dzieje.

•   Uspokój matkę i jeśli masz czas, potrzymaj ją w ramionach przez 1-2 
minuty. Poradź jej, aby przyjęła pozycję na czworaka (zob. str. 152) lub 
klęczącą z „wypiętymi do góry pośladkami" (zob. str. 161). Te pozycje nieco 
zwalniają skurcze i pomogą matce się uspokoić i zapanować nad sobą. Jeśli 
masz pod ręką dużą poduszkę, daj jej. W tym czasie przygotuj wszystko, co 
trzeba.

•   Przygotuj czyste ręczniki, prześcieradła i ewentualnie koc, aby przykryć 
matkę i dziecko, a także ręcznik lub prześcieradło frotte na przyjęcie 
dziecka.

•   Zamknij wszystkie okna i staraj się ogrzać pokój, gdyż matka i dziecko będą 
wymagać ciepła.

•   Jeśli masz czas, zagotuj garnek wody. Naprawdę starannie umyj ręce. 
Przygotuj szklankę wody, miskę i rolkę papieru toaletowego lub ligniny.

•   Podejdź do matki; delikatnie i spokojnie pomasuj jej plecy. Daj jej kilka 
łyków wody i uspokajaj ją. Podłóż pod nią czyste prześcieradło, ręcznik czy 
arkusz papieru. Miej inne pod ręką. W pobliżu połóż czysty ręcznik lub kocyk 
do zawinięcia dziecka. W pobliżu grzejnika połóż ręcznik lub koc, aby się 
ogrzały.

•   Gdy już możesz poświęcić całkowitą uwagę matce, może ona kucnąć albo 
przyjąć pozycję na czworaka. Każda pozycja, którą wybierze, będzie dobra.

•   Musisz się tylko skoncentrować i czekać na ukazanie się dziecka - resztę 
zrobisz instynktownie.

•   Pozostaw wszystko naturze. Zachęć matkę, aby się otworzyła i poddała się 
temu, co dzieje się wewnątrz jej ciała. Jeśli ogarnęła ją panika, głęboko z 
nią oddychaj, koncentrując się na wydechach. Zasugeruj jej, ze powinna 
raczej dotlenić dziecko, a nie silnie przeć. Przypomnij jej, aby się rozluźniła i 
starała zwolnić przebieg porodu.

•   Jeśli matka ma nudności lub wymioty, nie przejmuj się. To często 
towarzyszy odruchowi wypychania.

•   Jeśli matka odda kał, podetrzyj ją papierem toaletowym lub ligniną, z dala 
od pochwy.

•   Gdy pojawi się główka dziecko, podtrzymaj ją delikatnie jedną ręką.

•   Dziecko może urodzić się po jednym lub kilku skurczach partych. Nie ciągnij 
go. Pozwól, aby macica matki wykonała całą pracę; po prostu pozwól, aby 
dziecko wpadło ci w ręce. Niech główka chwilę sobie powisi, bo to ułatwia 
urodzenie ramion.
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•   Jeśli pępowina jest owinięta dookoła szyi noworodka, co często się zdarza, 
połóż go delikatnie na brzuchu na miękkim ręczniku czy prześcieradle. 
Spokojnie rozluźnij pępowinę i zdejmij ją z szyi dziecka.

•   Jeśli matka jest w pozycji kucznej, potrzymaj dziecko przez chwilę między 
jej nogami, twarzą w dół przez około 30 sekund, aby odpłynęły wszystkie 
płyny, a następnie ułóż noworodka w ramionach matki.

•   Jeśli kobieta rodzi na czworaka, przez chwilę potrzymaj noworodka twarzą 
w dół, a następnie podaj go pod jej udami.

•   Matka powinna usiąść wyprostowana, trzymając dziecko w ramionach. Jeśli 
wycieka dużo płynu, może przesiąść się na czyste prześcieradło lub ręcznik.

•   Zarówno matka, jak i noworodek muszą być otuleni kocem, ręcznikiem, 
płaszczem czy czymkolwiek innym, co jest pod ręką. Trzeba także okryć 
główkę dziecka.

•   Usiądź i spędź kilka spokojnych chwil z matką i dzieckiem. Zachęć matkę, 
aby przystawiła dziecko do piersi, co pobudzi skurcze macicy.

•   Zadzwoń po położną lub lekarza.

•   Jeśli rodzi się łożysko, między nogami położnicy postaw miednicę i umieść w 
niej łożysko. Nie odcinaj pępowiny. Przestanie ona pulsować i samoistnie się 
zaciśnie.

•   Po urodzeniu łożyska macica powinna się skurczyć do wielkości grejpfruta. 
Jeśli tak się nie stanie, ty lub matka powinniście mocno masować jej 
brzucha by pobudzić macicę do skurczu.

•   Jeśli masz pod ręką, możesz podać matce Arnica 30X lub Lek ratujący 
Bacha (p. str. 197) ewentualnie filiżankę herbaty osłodzoną cukrem lub 
miodem.

•   Wcześniej zagotowaną i ostudzoną wodę użyj do umycia krocza matki, a 
jeszcze lepiej pozwól jej kucnąć nad miską ciepłej wody i podmyć się. Daj 
jej podkład lub czysty ręcznik oraz parę czystych majtek.

•   Nie zostawiaj położnicy samej w domu.

Jeśli poród nastąpił w taksówce lub innym niezwykłym miejscu, musisz 
zachować spokój, uspokoić matkę, przyjąć dziecko i upewnić się, że obojgu 
jest ciepło, a następnie szukać pomocy.
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Fundacja „Rodzić po ludzku" kontynuuje rozpoczętą przez nas 
pracę.                 

W serii wydawniczej, którą stworzyliśmy, proponujemy książki, 
które — taką mamy nadzieję — pomogą kobietom przeżyć z radością 
ciążę, poród i macierzyństwo; zrozumieć, jak wiele od nich zależy. 
Mamy nadzieję,                   

że dzięki tej serii, idea „narodzin bez przemocy" stanie się bliska 
sercu łudzi, którzy na co dzień, z racji swojego zawodu, są świadkami 
porodów.

W serii „Rodzić po ludzku" ukazywać się będą książki o tym, że 
poród nie musi być stechnicyzowanym procesem i może odbywać się w 
atmosferze ciepła i przyjaźni; książki, które, powinny zainicjować 
proces nieodzownych przemian w polskich placówkach położniczych.

Zarząd Fundacji
W serii „Rodzić po ludzku" ukażą się:
Michel Odent „Odrodzone narodziny"
Janet Balaskas „Poród aktywny"
Hermann Builinger „Mężczyzna czy ojciec"
Caroline flint „Czuk położnictwo"
Michel Odent Jwoje dziecko jest najpiękniejszym ze ssaków
Ines Mbrecht-Engel „Przygotowanie do porodu"
Rahima Baldwin, Terra Palmarini So przeżywasz w ciąży"
Patronat nad serią "Twoje dziecko"
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