
PORÓD 

 Po pierwsze i najważniejsze – jesteś stworzona do rodzenia, więc nie bój się! Okres ciąży 

należy dobrze wykorzystać, żeby móc jak najlepiej przygotować się do tego wielkiego dnia. Nie chodzi 

tylko o wyprawkę dla noworodka, piękne sesje ciążowe, czy zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. 

Chodzi o przygotowanie ciała i umysłu. Przede wszystkim potrzebna jest nam wiedza o fizjologii 

porodu, świadomość własnego ciała oraz zrozumienie roli skurczów porodowych.  

Poród nie musi być najgorszym wspomnieniem w życiu. Ale też nie ma recepty na to, żeby był piękny, 

szybki i bezbolesny. 

Fizjologia porodu 

 Poród fizjologiczny to z definicji – poród, który rozpoczął się o czasie, czyli między 

ukończonym 37. a 42. tygodniem ciąży, samoistnie i spontanicznie, zakończył się drogami i siłami 

natury i po którym mama i noworodek czują się dobrze. Jeśli poród rozpocznie się przed 37. 

tygodniem ciąży mówimy o porodzie przedwczesnym.  

Zazwyczaj od około 36. tygodnia ciąży pojawiają się zwiastuny zbliżającego się porodu. Są to: 

 - skurcze przepowiadające, nieregularne, miernie bolesne, ustępujące po odpoczynku czy 

ciepłej kąpieli,  

 - obniżenie się brzucha,  

 - odchodzenie czopa śluzowego, który może mieć różną postać. Czasami jest to jednorazowo 

gęsty śluz, który może być podbarwiony krwią, a w innym przypadku przez kilka dni może odchodzić 

w bardzo wodnistej formie. Obie te sytuacje są normalne, 

 - zwiększone parcie na pęcherz moczowy, 

 - mniejsza aktywność dziecka, 

 - problemy ze snem, uczucie niepokoju i lęku. 

Kiedy udać się do szpitala 

 Pytanie, które prawdopodobnie przychodzi Ci do głowy, kiedy myślisz o porodzie to: skąd 

będę wiedzieć, że to już?  

Jeśli od przynajmniej dwóch godzin odczuwasz regularne, bolesne skurcze, przynajmniej co 5 minut, 

to znak, że poród się rozpoczął. Inną możliwością jest odpłynięcie wód płodowych. Mogą one 

wyraźnie chlusnąć w dużej ilości lub sączyć się – zapamiętaj godzinę ich odejścia, załóż podpaskę         

i zaobserwuj ich kolor. To kiedy udać się do szpitala uzależnione jest od przebiegu ciąży i Twojego 

samopoczucia. Jeśli dobrze radzisz sobie z regularnymi skurczami, a Twoja ciąża przebiegała w sposób 

prawidłowy, możesz w domu pozostać kilka godzin. Po odpłynięciu płynu owodniowego, który jest 

czysty i kiedy Twój wynik wymazu GBS jest ujemny, a nie pojawiła się jeszcze regularna czynność 

skurczowa, również nie musisz od razu jechać do szpitala, masz na to około 6 godzin – chyba, że sama 

czujesz taką potrzebę.  



Oczywiście jeśli ból podczas skurczu jest nie do wytrzymania, płyn owodniowy ma zielony kolor lub 

jeśli Ty odczuwasz silny niepokój, od razu udaj się na Izbę Przyjęć. 

Okresy i fazy porodu 

Poród dzieli się na cztery okresy. 

Pierwszy okres porodu – podzielony jest na fazy: 

 - faza utajona, która trwa od kilku do kilkunastu godzin. W tym czasie szyjka macicy się 

zgładza, a rozwarcie osiąga około 4cm. Jest to zazwyczaj najdłuższa faza porodu. Skurcze dopiero się 

regulują, stają się coraz dłuższe, przerwy między nimi skracają się, a ich siła wzrasta.  

 - faza aktywna, w tym czasie rozwarcie szybciej postępuje. Kiedy osiągnie około 8cm znowu 

zwolni, wszystko po to, żeby dać Tobie i dziecku chwilę na odpoczynek. Najczęściej ten moment 

nazywa się kryzysem. Zmęczenie daje o sobie znać, przestajemy wierzyć w swoje możliwości – to 

normalnie. Ważne jest wtedy wsparcie bliskich osób. Pamiętaj, to tylko chwila, na pewno dasz radę.  

Drugi okres porodu rozpocznie się, kiedy rozwarcie osiągnie 10cm. Skurcze zmieniają swój 

charakter, odczuwalne jest parcie. Okres ten może trwać od kilku minut do 3 godzin - u kobiety 

rodzącej po raz pierwszy. W tym czasie główka dziecka przesuwa się w dół kanału rodnego                    

i następuje jej wyłanianie się. W czasie rodzenia się główki możesz odczuwać silne pieczenie w kroczu 

– to normalne.  

Pamiętaj, że masz prawo do ochrony krocza w czasie porodu, również jeśli rodzisz pierwszy raz. 

Rutynowe nacięcie krocza wcale nie jest lepsze niż jego pęknięcie. Już w czasie ciąży możesz postarać 

się przygotować krocze do porodu, np. poprzez jego masaż. Nie daje to 100% gwarancji uniknięcia 

obrażeń, ponieważ dopiero podczas samego porodu można stwierdzić, jak krocze zachowuje się pod 

naporem główki. Pozycja wertykalna w porodzie oraz kontrola oddechu pomagają w ochronie krocza 

i uniknięciu jego nacięcia.  

Od razu po porodzie położna położy Ci dziecko na brzuchu i osuszy je. Kiedy pępowina przestanie 

tętnić można ją przeciąć. Może to zrobić osoba towarzysząca Ci w porodzie, jak również położna – 

jeśli z jakiegoś powodu nie czujecie się na siłach.  

 Trzeci okres porodu – to czas, kiedy oddziela się i rodzi łożysko. Zazwyczaj skurcze, które są za 

to odpowiedzialne są już łagodniejsze. Położna i lekarz sprawdzą czy łożysko jest kompletne.              

W porodzie fizjologicznym okres ten może trwać od 5 minut do godziny.  

 Czwarty okres porodu – to pierwsze około 2 godziny po porodzie. W tym czasie trzymasz w 

ramionach swoje dziecko. To wasz kontakt skóra do skóry. Możecie również spróbować pierwszego 

przystawienia do piersi. Położna w tym czasie ocenia stan dróg rodnych i zaopatruje ewentualne 

obrażenia krocza (w niektórych szpitalach robi to lekarz). Przez ten okres nadal przebywacie na Sali 

Porodowej, a położne kontrolują wasz stan ogólny, krwawienie z dróg rodnych oraz obkurczanie się 

macicy. Jeśli wasz stan na to pozwala, dopiero po tym okresie dziecko może być zważone i zmierzone. 

Wcześniej wszystkie czynności z noworodkiem mogą zostać wykonane na brzuchu mamy.  

 



Poród zabiegowy 

Czasami natura zawodzi – wtedy konieczne jest zakończenie porodu w sposób zabiegowy, 

poprzez próżnociąg położniczy (Vacuum), rzadziej kleszcze położnicze lub poprzez cięcie cesarskie. 

Wszystkie te metody to osiągnięcia medycyny, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i dziecka, więc 

nie obawiaj się. Jeśli istnieją wskazania medyczne do ich wykonania, to pamiętaj, że jest to najlepsza 

droga do Waszego zdrowia.  

Decyzja o porodzie zabiegowym poprzez kleszcze położnicze lub próżnociąg położniczy następuje, 

wtedy kiedy główka jest już nisko w kanale rodnym i nie ma możliwości wykonania cięcia cesarskiego 

- a istnieje zagrożenie dla zdrowia mamy lub dziecka. Jeśli to zagrożenie wystąpi wcześniej, lekarz 

podejmie decyzję o zakończeniu ciąży poprzez cesarskie cięcie.  

Cięcie cesarskie 

 Cięcie cesarskie to operacyjny sposób ukończenia ciąży. Pamiętaj, że bez względu na 

okoliczności jest to poważna operacja brzuszna. Wiąże się ona z licznymi powikłaniami. Dlatego 

decyzja o niej powinna być podjęta ze względu na wystąpienie wskazań medycznych. Należy 

zaznaczyć, że w Polsce nie istnieje cięcie cesarskie na życzenie – przynajmniej nie jest 

rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.  

Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego 

 Ból porodowy spełnia ważną funkcję w porodzie. Nie jest objawem choroby. Pojawia się, 

ponieważ naturalnie towarzyszy czemuś co się kurczy i rozwiera. Dlatego właśnie skurcz porodowy to 

Twój przyjaciel, kompan w drodze do spotkania z Twoim dzieckiem. Ważne jest, żeby z nim nie 

walczyć, a współpracować. A wtedy kiedy, odczucia są już zbyt silne – czas je złagodzić. 

Oddech w porodzie to jedna z najważniejszych rzeczy. Z pozoru banalna sprawa, która potrafi zdziałać 

cuda. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym jak oddychamy. Natomiast podczas porodu właściwy 

oddech pomaga nam nie tylko złagodzić ból porodowy ale może wpłynąć na przyspieszenie porodu. 

Pamiętaj, że w porodzie oddychasz nie już nie tylko dla siebie ale też dla swojego dziecka.  

Po pierwsze – oddech przeponowy. Służy nam do relaksacji. Jest znacznie głębszy niż ten codzienny. 

Sprawdzi się w przerwach międzyskurczowych w pierwszym, jak również drugim okresie porodu. 

Polega na wdychaniu powietrza przez nos, głęboko do przepony. W tym czasie nie unosi się klatka 

piersiowa i ramiona, a brzuch. Następnie powoli wypuszczasz powietrze ustami. W tym czasie brzuch 

powoli opada. Wydech powinien być zdecydowanie dłuższy niż wdech. Ten rodzaj oddechu możesz 

ćwiczyć na każdym etapie ciąży, najlepiej codziennie przez kilka minut.  

Po drugie – zdmuchiwanie świeczki. Ten rodzaj oddechu najbardziej pomocny jest podczas 

szczytowego momentu skurczu. Kiedy skurcz się zaczyna oddychasz spokojnie i głęboko. Kiedy 

osiągnie swój szczyt- nabierasz dużo powietrza i wydmuchujesz je, poprzez wydęte usta. Zupełnie tak 

jakbyś zdmuchiwała przed sobą świeczkę. Wydechy są krótkie i płytkie. Na jednym głębokim wdechu 

jest ich kilka. Używasz tej techniki oddechu do momentu, aż skurcz nie zacznie łagodnieć, wtedy 

znowu uspokajasz oddech.  



W porodzie należy unikać wstrzymywania oddechu. Tutaj zasada jest prosta – boli, więc przestajesz 

oddychać, co w konsekwencji powoduje, że boli jeszcze bardziej, ponieważ dochodzi w organizmie do 

kwasicy i koło się zamyka. Dlatego tak ważne jest świadome oddychanie podczas skurczu. Nie należy 

również przeciągać oddychania szybkiego i płytkiego (zdmuchiwanie świeczki). Kiedy skurcz zaczyna 

mijać wracamy do powolnego oddechu, unikniemy wtedy nadmiernego zmęczenia.  

Ruch w porodzie – to kolejna istotna metoda łagodzenia bólu. Pomaga on dziecku wstawić się do 

kanału rodnego, a Tobie skupić się na konkretnym działaniu. Siła grawitacji dodatkowo przyspiesza 

rozwieranie się szyjki macicy. W pierwszym okresie porodu możesz spacerować w przerwach 

międzyskurczowych, a podczas skurczu kręcić biodrami, czy skakać na piłce. Pamiętaj, żeby nie spinać 

mięśni podczas skurczu – działa to na Twoją niekorzyść. Całe ciało, a zwłaszcza uda i pośladki powinny 

być wtedy rozluźnione. Znajdź również moment na odpoczynek i regenerację podczas tego okresu. 

Nie zapomnij również o piciu wody. 

W drugim okresie porodu ważne jest przyjmowanie pozycji wertykalnych. Pomagają one główce 

dziecka obniżać się w kanale rodnym. A Tobie dają poczucie panowania nad porodem. Poszukaj 

podczas skurczów odpowiedniej pozycji dla siebie. Może to być klęk podparty, pozycja stojąca, czy 

pozycja siedząca na krześle porodowym. Czasami pomocne jest również leżenie na przemian na 

prawym i lewym boku z uniesioną nogą. Pamiętaj, że ma być Ci jak najbardziej wygodnie. 

Masaż – zazwyczaj związany z uciskiem na kości miednicy. Poproś osobę, która Ci towarzyszy              

o uciśnięcie palcami lub pięścią miejsc w dole pleców, które najbardziej odczuwasz podczas skurczu. 

Woda – ciepła woda pomaga w porodzie tak naprawdę w każdej postaci. Mogą to być ciepłe okłady 

stosowane na brzuch czy dół pleców, jak również prysznic czy korzystanie z wanny. Oprócz 

łagodzenia uczucia bólu, ciepła woda wpływa na rozluźnienie naszego ciała, relaksuje nas, a więc 

przyspiesza rozwieranie się szyjki macicy.  

Pośrednie metody łagodzenia bólu porodowego 

TENS – czyli elektrostymulacja przezskórna. W miejscu największego unerwienia skurczu porodowego 

przykleja się elektrody, które podłączone są do urządzenia sterującego. Samodzielnie dostosowujesz 

siłę mrowienia poprzez naciskanie odpowiednich guzików. 

Entonox – czyli tzw. gaz rozweselający. Jest to mieszanka połowy czystego tlenu i połowy podtlenku 

azotu. Przez ustnik wdycha się gaz podczas skurczu. Może powodować zawroty głowy, mdłości,          

a u niektórych śmiech.  

Farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego 

Przez zastosowanie farmakologicznych metod łagodzenia bólu Twój poród nie odbędzie się już siłami 

natury ale nadal może odbyć się drogami natury.   

Znieczulenie zewnątrzoponowe (ZZO) – polega na założeniu przez lekarza anestezjologa wkłucia do 

„kręgosłupa” i podaniu leku znieczulającego do kanału rdzenia kręgowego. Od tego momentu poród 

będzie ściśle nadzorowany poprzez ciągły zapis KTG. W prawidłowo zastosowanym ZZO nadal masz 

możliwość poruszania się ale już nie odczuwasz bólu. Ten rodzaj znieczulenia powinien zostać 

zastosowany w określonym czasie, przy występowaniu regularnej czynności skurczowej. Jak każda 

interwencja medyczna może wiązać się z pewnymi powikłaniami i skutkami ubocznymi (np. ból 



kręgosłupa, popunkcyjne bóle głowy, wymioty, trudności z oddawaniem moczu, a także może 

wpłynąć na wydłużenie I i II okresu porodu, większe prawdopodobieństwo zastosowania oksytocyny, 

czy też większe prawdopodobieństwo konieczności ukończenia porodu w sposób zabiegowy). Ze 

względu na braki personelu medycznego ZZO nie jest dostępne we wszystkich szpitalach. Jeśli            

w wybranej przez Ciebie placówce jest taka możliwość, możesz poprosić o nią podczas porodu.  

 Zawarte w tym artykule informacje to tylko część wiedzy o porodzie. Głównie mowa tutaj      

o przebiegu porodu fizjologicznego. Jeśli ciąża była powikłana, postępowanie w porodzie może być 

inne – pamiętaj o tym. Każda kobieta jest inna, każda będzie rodziła inaczej i każda będzie miała z 

tego wydarzenia inne odczucia. Nie da się wszystkiego zaplanować, czy przewidzieć. Dlatego poświęć 

okres ciąży na poszukiwania odpowiadających Tobie rozwiązań i miej z tyłu głowy świadomość, że 

czasami plany trzeba zmienić i dostosować do sytuacji położniczej. Podczas porodu rodzi się nie tylko 

dziecko ale i matka.  

Marta Dopierała 

Magister Położnictwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecam: 

- strona internetowa Fundacji Rodzić po Ludzku, 

- Izabela Dembińska, Rodzić można łatwiej, 4eM, 2019. 

- Katarzyna Oleś, Poród naturalny, Wydawnictwo Natuli, 2018. 


