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JESTE! W CI"#Y?
W$A!NIE URODZI$A! 
DZIECKO?

Narodziny dziecka to radosne wydarzenie. Jedno-
cze!nie ci"#a i poród nios" ze sob" zupe$nie nowe 
wyzwania i pytania. Nie musisz mierzy% si& z nimi 
sama. Zawsze mo#esz zwróci% si& po porad& i wsp-
arcie do po$o#nej.

 Po$o#na to specjalistka, która odpowie na  
 wszystkie Twoje pytania dotycz"ce ci"#y, porodu  
 i opieki po porodzie.

 B&dzie Ci ona towarzyszy%, doradza% i wspiera%  
 przed porodem, w jego trakcie oraz po narod- 
 zeniu dziecka.

 Ka#da kobieta mo#e skorzysta% z pomocy po$o#nej

 Wi&kszo!% us$ug po$o#nej jest op$acanych przez  
 kas& chorych.

Wsparcie po$o#nej zapewnia Twojemu dziecku 
najlepsze warunki po urodzeniu. Korzystaj"c z 
pomocy po$o#nej, dbasz o siebie i dziecko.

stempel – po!o"na



OKRES CI"#Y

Co oferuj! po"o#ne?

Ju# na pocz!tku ci!#y po"o#na mo#e s"u#y$ Ci pomoc! 
– odpowie na wszystkie pytania dotycz!ce ci!#y i 
porodu, a ponadto ul#y, je%li wyst!pi! dolegliwo%ci 
ci!#owe, takie jak nudno%ci, przedwczesne bóle, zgaga 
lub uczucie strachu. 

W przypadku problemów j&zykowych mo#esz np. 
poprosi$ przyjació"k& o pomoc w t"umaczeniu.
Mo#esz równie# zwróci$ si& do po"o#nej w kwestii 
opieki medycznej w okresie ci!#y. Po"o#na mo#e wy-
konywa$ wszystkie niezb&dne badania, w tym równie# 
badania ultrasonograficzne. Z regu"y – je%li Ci to od- 
powiada – po"o#na odwiedza Ci& w domu. Mo#esz sama  
zdecydowa$, czy opiek& medyczn! w okresie ci!#y 
b&dzie sprawowa$ po"o#na, lekarka b!d' lekarz gi-
nekolog. Naturalnie opieka po"o#nicza nie wyklucza 
opieki lekarskiej i odwrotnie – mo#esz korzysta$ z obu. 

Po"o#na pomo#e podj!$ Ci decyzj&, gdzie i jak przyjdzie 
na %wiat Twoje dziecko. Na kursie przygotowuj!cym 
do porodu po"o#na b&dzie $wiczy$ z Tob! techniki 
oddychania i relaksacji, które powinny u"atwi$ poród, 
a ponadto przeka#e Ci praktyczne rady przydatne w 
pierwszych dniach z Twoim dzieckiem.

PODCZAS PORODU 

Jakie jest zadanie po"o#nej?

Po"o#ne mog! towarzyszy$ podczas porodu w szpi-
talu, domu narodzin lub w domu. Nie ka#da po"o#na 
oferuje jednak pomoc podczas porodu. Równie# nie 
wszystkie szpitale umo#liwiaj! obecno%$ w"asnej 
po"o#nej podczas porodu. W wi&kszo%ci przypad-
ków opiek& nad rodz!c! kobiet! sprawuje dy#urna 
po"o#na z danego szpitala.

Po"o#na towarzyszy Ci podczas ca"ego porodu. Po-
maga w prawid"owym oddychaniu, pokazuje pozy-
cje cia"a i $wiczenia, które u"atwiaj! poród. Ponadto 
po"o#na obserwuje i dokumentuje przebieg porodu. 
Je%li wyst!pi! problemy, po"o#na wzywa lekark& lub 
lekarza.

Po porodzie w szpitalu mo#esz zosta$ kilka pierwszych 
dni z dzieckiem w szpitalu. Je%li zdecydowa"a% si& na 
poród ambulatoryjny, mo#esz tak#e ju# kilka godzin 
po porodzie wróci$ do domu, gdzie Twoja po"o#na 
zaopiekuje si& Tob! i dzieckiem. Dowiedz si& przed 
porodem, co jest dla Ciebie najw"a%ciwsze! 

PO$ÓG I OKRES 
POPO$OGOWY 
Jak pomagaj! po"o#ne?

Po porodzie po"o#na pomo#e Ci dziecka i przepro-
wadzi pierwsze badania profilaktyczne u dziecka.

W pierwszych o%miu tygodniach po"o#na b&dzie 
Ci& odwiedza$ w domu – pocz!tkowo nawet codzi-
ennie. Po"o#na b&dzie sprawdza$, czy powrót ma-
cicy po porodzie do pierwotnego stanu przebiega 
normalnie. Ponadto po"o#na odpowie na pytania 
dotycz!ce piel&gnacji dziecka, np. jak przewija$ 
dziecko, jak pra$, karmi$ piersi! lub butelk!. Mo#esz 
j! zapyta$ o wszystko, co wi!#e si& z Twoj! now! 
sytuacj! #yciow!, a ona postara Ci si& pomóc. 

Po"o#na obserwuje tak#e zachowanie i rozwój fizy-
czny dziecka, np. prawid"owe gojenie si& p&pka oraz 
prawid"owy wzrost masy cia"a dziecka, i informuje 
o wynikach pierwszych bada( profilaktycznych. 

Wiele po"o#nych oferuje ponadto kursy gimnasty-
czne po porodzie. Tak#e po up"ywie pierwszych 
o%miu tygodni po"o#na pomo#e Ci, je%li wyst!pi! 
problemy z karmieniem piersi! lub od#ywianiem.

Jak znale$% po"o#n!? 

Je#eli interesuje Ci& pomoc po$o#nej, skontaktuj 
si& z po$o#n" jeszcze w pocz"tkowym okresie ci"#y. 
Po$o#na b&dzie Ci towarzyszy% od pocz"tku ci"#y do 
ko'ca karmienia piersi".

Po$o#n" mo#na znale(% za po!rednictwem:
  internetu (np. www.hebammenverband.de)

 gabinetów po$o#niczych i domów narodzin

 klinik po$o#niczych

 ginekologów

 kas chorych

 rekomendacji od przyjació$ek

i
Przy serdecznym wsparciu 


