
Połóg 

 Połóg to okres około 6-8 tygodni po porodzie. W tym czasie w  organizmie cofają się 

wszystkie zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich 9 miesięcy. Dysproporcja czasu jest widoczna gołym 

okiem, dlatego ten okres jest tak ważny w życiu kobiety i nie powinno się o nim zapominać.  

Rehabilitanci okołoporodowi uważają, że pełna regeneracja organizmu może trwać nawet do roku.  

Okres połogu rozpocznie się od razu po urodzenia dziecka oraz łożyska. Macica, która do tej pory 

mieściła dziecko, musi wrócić do swoich rozmiarów sprzed ciąży. Proces jej obkurczania nazywamy 

inwolucją. Mogą mu towarzyszyć skurcze podobne jak przy miesiączce – zazwyczaj odczuwane 

bardziej intensywnie po każdym kolejnym porodzie. Najczęściej występują podczas karmienia piersią. 

Ten proces jest naturalny i niezbędny do powrotu do formy. Niektóre kobiety, zwłaszcza po 

pierwszym porodzie, nie odczuwają tych skurczów w ogóle – to też zupełnie normalne. Jeśli ból jest 

dla Ciebie zbyt duży, możesz skorzystać z leków przeciwbólowych.  

Przez okres około 6 tygodni po porodzie (również po cięciu cesarskim) będzie Ci towarzyszyć 

krwawienie z dróg rodnych. Na początku dość intensywne ale z każdym dniem mniejsze. Z upływem 

czasu odchody połogowe będą zmieniały swój kolor, od krwistych po białoszary. Pamiętaj, że 

wydzielina z dróg rodnych w tym okresie to siedlisko wielu bakterii, dlatego tak ważne jest dbanie     

o higienę. Podpaski zmieniaj często, główna zasada to sucho i czysto. Noś bawełnianą, przewiewną 

bieliznę, a na samym początku dobrym rozwiązaniem będą siateczkowe majtki poporodowe. Postaraj 

się nie wprowadzać do swojej pielęgnacji nowych produktów do higieny intymnej, jeśli czujesz 

potrzebę korzystania z nich to używaj tych sprawdzonych (unikniesz wtedy podrażnień). Natomiast 

zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest podmywanie się samą wodą – ten sposób pielęgnacji 

jest dla kobiecych miejsc intymnych najbardziej korzystny przez całe życie.  

Laktacja to kolejna składowa połogu. Rozpoczyna się już w czasie ciąży, a po porodzie stopniowo się 

rozkręca. Bardziej szczegółowo ta kwestia została omówiona w osobnym artykule. 

W ciągu pierwszych 6 godzin po porodzie bardzo ważne jest oddanie moczu. Pełen pęcherz może 

zwiększać krwawienie z dróg rodnych i przeszkadzać macicy się „zwijać”. Inaczej wygląda sprawa        

z pierwszym stolcem – wypróżnienie może nastąpić w ciągu trzech dni po porodzie. Jeśli, ze względu 

na szycie krocza czy cięcie cesarskie, masz z tym problem, możesz skorzystać z czopka glicerynowego.  

Kontrolna wizyta ginekologiczna powinna odbyć się nie później niż 2 miesiące po porodzie. Oprócz 

niej, warto również udać się na konsultację do fizjoterapeuty uroginekologicznego, który oceni stan 

naszych mięśni dna miednicy i brzucha po porodzie. Nauczy Cię również pracować z ewentualną 

blizną po nacięciu krocza, czy po cięciu cesarskim. Taka współpraca z fizjoterapeutą 

uroginekologicznym to dobra inwestycja w przyszłość, ponieważ pozwala zapobiegać późnym 

powikłaniom towarzyszącym ciąży i porodowi.  

W połogu istotną rolę odgrywają również emocje. Nie tylko w naszym ciele zachodzą zmiany, ale 

również w umyśle. Wyrzut hormonów, spowodowany porodem, może sporo namieszać. To, jak 

będziesz się czuła po urodzeniu dziecka to składowa wielu rzeczy.  

Zmiany nastroju są zupełnie normalne – raz ogarnia Cię radość i duma, a za chwilę jesteś pełna lęku    

i braku wiary w swoje możliwości. Statystycznie u około 60-80% kobiet, w 3. dobie po porodzie 

pojawia się „baby blues”. Jest to nic innego jak obniżenie nastroju, zupełnie fizjologiczne. Mija           



w ciągu maksymalnie 2 tygodni po porodzie. Wymaga wsparcia bliskich osób, bliskości, zrozumienia   

i  pomocy w codziennych obowiązkach. 

Skrajnym przypadkiem po porodzie jest pojawienie się depresji poporodowej. Może być ona 

związana z wcześniejszymi przypadkami występowania choroby. Cechuje się ciągłym obniżeniem 

nastroju, niechęcią do opieki nad dzieckiem, towarzyszą jej również dolegliwości fizyczne. Zwykle 

pojawia się około miesiąca po porodzie i trwa długo. Konieczne w tej sytuacji jest wsparcie 

specjalistów. 

Pielęgnacja rany krocza i rany pooperacyjnej 

 W przypadku szycia krocza po porodzie, tak naprawdę jego pielęgnacja nie różni się od 

pielęgnacji krocza bez obrażeń. Jak wcześniej wspomniano, w połogu szczególną uwagę zwracamy na 

higienę. Częsta zmiana podpaski, noszenie przewiewnej bielizny, czy też wietrzenie krocza zazwyczaj 

wystarczą. Nie ma konieczności stosowania na ranę preparatów odkażających – wystarczy 

podmywanie się po skorzystaniu z toalety. Jeśli siedzenie sprawia Ci dyskomfort – unikaj go. Daj sobie 

czas na regenerację i po prostu odpoczywaj w pozycji leżącej. W szpitalu poinformują Cię jakie nici 

zostały użyte do szycia krocza. Najczęściej są to nici, które rozpuszczą się same i nie wymagają 

żadnych interwencji. Jeśli jednak użyto nici nierozpuszczalnych trzeba je usunąć – może to zrobić 

położna podczas wizyt patronażowych po porodzie. Uczucie dyskomfortu związane z szyciem krocza 

najczęściej mija po kilku dniach – w przypadku bólu, również możesz skorzystać z leków 

przeciwbólowych. 

Rana po cięciu cesarskim wymaga obserwacji. Skonsultuj się z położną lub lekarzem jeśli zauważysz, 

że pojawiło się zaczerwienienie, krwawienie czy jakikolwiek wysięk.  

Rana pooperacyjna również musi być czysta i sucha. Po usunięciu opatrunku przez położną (zazwyczaj 

już na drugi dzień po cięciu cesarskim) dajemy ranie „oddychać”. Staraj się, żeby bielizna ani ubranie 

nie uciskały tego miejsca.  Myj ranę podczas kąpieli - możesz używać do tego szarego mydła lub 

produktu, którym myjesz też resztę ciała. Ważne jest, żeby po prysznicu osuszyć ranę czystym, 

najlepiej jednorazowym ręcznikiem.  

Zwracaj również uwagę na sposób w jaki wstajesz w łóżka. Staraj się na napinać zbyt mocno brzucha 

– dlatego przekręcaj się na bok i podpierając na przedramieniu dopiero podnoś. Już przy pierwszym 

uruchomieniu po cięciu cesarskim (optymalnie, jak najszybciej po operacji – około 6 godzin,                 

w niektórych szpitalach dłużej, w zależności od wewnętrznych ustaleń) staraj się prostować. Ból może 

to skutecznie utrudniać ale zaowocuje to  w kolejnych dniach, szybciej będziesz dochodzić do siebie.  
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