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Konflikt serologiczny pod lupą
Czym tak naprawdę jest, komu grozi,  
z jakimi konsekwencjami się wiąże  
oraz czy potrafimy z nim  
skutecznie walczyć?
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
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 Jak wygląda profilaktyka ginekolo-
giczna w trakcie ciąży – jak szybko przy-
szła matka powinna zgłosić się do gine-
kologa i czy Polki dbają o wykonywanie 
wszystkich badań oraz regularność wizyt 
kontrolnych? Jakie czynniki mają wpływ 
na indywidualną „listę” badań i dlaczego?

Prof. dr hab.n. med. Mirosław Wielgoś: 
Opieka nad kobietą w ciąży powinna roz-
poczynać się jeszcze przed zajściem w cią-
żę. Niezmiernie istotne jest, aby panie, któ-
re planują ciążę w niedługim czasie, zgłaszały 
się do ginekologa na tak zwaną wizytę przed-
koncepcyjną. To na niej lekarz zleci badania 
laboratoryjne czy obrazowe, które warto wy-
konać jeszcze przed zajściem w ciążę. Można 
wspomnieć tu choćby o pomiarze przeciw-
ciał przeciwko różyczce. Jeżeli ginekolog na 
podstawie tych wyników stwierdzi, iż kobie-
ta nie ma odporności na różyczkę i w związ-
ku z tym może się nią zakazić, zaleci wyko-
nanie szczepienia. Oznaczenie przeciwciał 
u kobiety, która jest już w ciąży, ma jedynie 
wartość informacyjną, ponieważ szczepienie 
przeciwko różyczce w ciąży nie jest już moż-
liwe. Pacjentki, które leczą się przewlekłe 
z powodu schorzeń internistycznych, jak na 
przykład nadciśnienia tętniczego czy cukrzy-
cy, swoje leczenie muszą ściśle dostosować 
w okresie okołokoncepcyjnym, nie tylko już 
w trakcie ciąży. Wizyta przedkoncepcyjna jest 
w tej sytuacji początkiem współpracy gineko-
loga i internisty w celu zapewnienia pacjent-
ce optymalnego i bezpiecznego dla obojga, 

mamy i dziecka, leczenia podczas ciąży. Tak-
że profilaktyczne zastosowanie kwasu folio-
wego, o którym wiedzą i pamiętają już chy-
ba wszystkie kobiety ciężarne w Polsce, jest 
skuteczne, jeśli zostanie rozpoczęte mini-
mum 6 tygodni przed zajściem w ciążę, a nie 
(jak często bywa) dopiero po wykonaniu te-
stu ciążowego. 

 Lista badań zalecanych nie jest dłu-
ga, za to dość „szeroka”. Czy każda kobie-
ta powinna wykonać zalecane badania 
w trakcie ciąży (HIV, PAPP, paciorkowce)? 
Od czego to zależy? Które z tych badań po-
winno się wykonać zawsze, a które uza-
leżnione są od indywidualnej sytuacji?

M.W.: Każda kobieta w ciąży powinna 
mieć wykonane badanie w kierunku zaka-
żenia HIV. Liczba osób zakażonych na świe-
cie wzrasta, a kobiety stanowią około 1/3 
zakażonych. W naszym kraju rocznie od-
bywa się około 1000 porodów u pacjentek 
zakażonych HIV. Jeżeli w takim przypadku 
nie zastosuje się odpowiedniego postępo-
wania, noworodek ma 90% ryzyko, iż także 
zakazi się wirusem od matki. Zastosowanie 
odpowiednich procedur, w tym wieloleko-
wej terapii podczas ciąży i porodu, poród 
cięciem cesarskim czy rezygnacja z kar-
mienia piersią, redukują to ryzyko do 1%. 
A ponieważ nawet pojedynczy stosunek 
seksualny bez zabezpieczenia jest czynni-
kiem ryzyka zakażenia HIV, każdej pacjent-
ce w ciąży należy zaproponować wykona-
nie tego badania, i to dwukrotnie w czasie 
ciąży – do 10 tygodnia oraz między 33 a 37 
tygodniem ciąży. Z podobnych przesłanek 
wynika konieczność wykonywania posiewu 
w kierunku nosicielstwa paciorkowców gru-
py B u każdej ciężarnej. Badanie to ma na 
celu identyfikację kobiet, u których skład-
nikiem flory dróg rodnych są paciorkowce. 
Bakterie te nie stanowią zagrożenia dla ko-
biety i w związku z tym nie ma konieczności 
stosowania u pacjentek antybiotykoterapii 
w ciąży. Podczas porodu natomiast stano-
wią istotne ryzyko dla rodzącego się dziec-
ka, z postaci wywołania zapalenia płuc czy 
nawet sepsy. Zastosowanie profilaktyki an-
tybiotykowej podczas porodu pozwala zmi-
nimalizować to ryzyko. Kluczowym jest jed-
nak wiedza o obecności patogenu w dro-
gach rodnych kobiety. 

Oznaczenie stężenia białka PAPP-A jest 
składową testu zintegrowanego, którego 
celem jest określenie ryzyka występowania 
nieprawidłowości chromosomalnych u pło-
du. Na test ten składają się także badanie 
USG oraz pomiar stężenia wolnej podjed-
nostki betaHCG. Diagnostykę taką należy 
zaproponować każdej kobiecie w ciąży po-
między 11 a 13 tygodniem ciąży. Czynni-
kiem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości 
genetycznych u dziecka, znanym każdemu, 
jest wiek matki. Jednak aż co drugie dziec-
ko z trisomią chromosomu 21, czyli z ze-
społem Downa, rodzą kobiety młode. Jeże-
li diagnostykę ograniczymy jedynie do wy-

konania badania USG, uda się nam wykryć 
około 70% wszystkich przypadków triso-
mii. Jednoczesne wykonanie testu podwój-
nego, potocznie nazywanego testem PAPP-
-A, pozwala na wykrycie kolejnych 20% 
chorych dzieci. Określenie stężenia białka 
PAPP-A niesie ze sobą dla lekarza gineko-
loga także dodatkowe informacje, między 
innymi jakie jest ryzyko wystąpienia u ko-
biety ciężarnej nadciśnienia tętniczego czy 
tego, iż jej dziecko nie będzie w okresie 
płodowym odpowiednio rosnąć. Dlatego 
też nie da się przecenić korzyści płynących 
z wykonania tego badania.

 Na co powinna uważać kobieta w cią-
ży? Czy i jakie dolegliwości, np. zakażenie 
dróg moczowych, mogą mieć negatywny 
wpływ na prawidłowy przebieg ciąży?

M.W.: Jest wiele elementów, na które 
powinna uważać kobieta w ciąży, jakkol-
wiek wiele jest także mitów dotyczących 

tego co może, a czego nie może ciężar-
na. Prawdą jest całkowity zakaz spożywa-
nia alkoholu czy palenia papierosów w cią-
ży ze względu na ich szkodliwy wpływ na 
ciąże w każdej ilości. Przyszła mama po-
winna także dostosować w okresie ciąży 
swoją dietę zarówno pod względem licz-
by spożywanych kalorii i ilości spożywa-
nych płynów, jak i składu pokarmu. Warto 
wspomnieć na przykład o profilaktyce za-
każenia toxoplazmozą, która obejmuje nie 
tylko zakaz spożywania surowego mięsa 
wieprzowego i wołowego (wędliny suszone 
oraz wędzone traktować należy jak niepod-
dane wystarczającej obróbce termicznej), 
ale również konieczność dokładnego my-
cia spożywanych owoców i warzyw (bywa-
ją zanieczyszczone kocimi odchodami) oraz 
zakaz sprzątania kociej kuwety (a nie gła-
skania kota, jak się uważa potocznie). Mi-
tem jest oczywiści zakaz farbowania wło-
sów, malowania paznokci czy korzystania 
z usług kosmetyczki w czasie ciąży. Mimo 
różnych wyrzeczeń czy niedogodności, 
związanych z ciążą, kobieta ma także w cią-
ży prawo czuć się i wyglądać dobrze.

Poza wspominanymi poprzednio ob-
jawami, które powinny skłonić kobietę do 
uzyskania natychmiastowej konsultacji le-
karskiej, także inne powinny być zgłaszane 
lekarzowi prowadzącemu. Między innymi 
są to dolegliwości przy oddawaniu moczu, 
świadczące o zakażeniu dolnych dróg mo-
czowych. Tocząca się infekcja w pęcherzu 
moczowym niesie ze sobą nie tylko zagro-
żenie wystąpieniem zapalenia nerek, ale 
również wyższe ryzyko tego, iż ciąża zakoń-
czy się przedwcześnie. Także świąd skó-
ry, występujący w trzecim trymetrze ciąży 
i dotyczący głownie dłoni i stóp, jest bar-
dzo niepokojącym objawem. Może on wią-
zać się z występowaniem cholestazy ciężar-
nych, poważnego powikłania ciąży, niosą-
cego ryzyko przede wszystkim dla płodu. 
Każdorazowe krwawienie czy plamienie 
z dróg rodnych w trakcie ciąży może świad-
czyć o istniejącym zagrożeniu poronieniem 
czy porodem przedwczesnym. Dlatego też 
wszystkie niepokojące objawy należy zgła-
szać lekarzowi prowadzącemu, zamiast 
opierać się na fałszywej zwykle wiedzy, za-
sięgniętej z forum internetowych. Gineko-
log każdy objaw zweryfikuje i jeśli jest to 
tylko przykra uciążliwość związana z ciążą, 
uspokoi pacjentkę. Dużo gorszy scenariusz 
niesie ze sobą zbagatelizowanie objawów, 
które być może nie są bardzo uciążliwe, ale 
wiążą się z ryzykiem dla rozwoju ciąży.

 Urszula Światłowska

Profilaktyka ginekologiczna 

w Czasie Ciąży
Na temat profilaktyki ginekologicznej, a w tym badań jakie powinna 
wykonać przyszła mama oraz tego na co szczególnie musi uważać 
ciężarna, w trosce o zdrowie swoje i maluszka, rozmawiamy  
z Prof. dr hab.n. med. Mirosławem Wielgosiem.

Niezmiernie istotne jest, 
aby panie, które

planują ciążę w niedłu-
gim czasie, zgłaszały

się do ginekologa  
na tak zwaną wizytę
przedkoncepcyjną. 
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 Jakie badania konieczne są dla kobiet, 
które chcą zajść w ciążę?

Przede wszystkim musimy sprawdzić ogól-
ny stan zdrowia pacjentki. Wszystkie kobiety 
powinny mieć przeprowadzone podstawowe 
badania laboratoryjne – tj. morfologia, bada-
nie ogólne moczu, poziom glukozy na czczo. 
Obecnie coraz więcej pacjentek ma nietole-
rancje węglowodanów lub cukrzycę i warto to 
przed ciążą sprawdzić. Kolejną grupą są ba-
dania w kierunku infekcji takich jak infekcja 
toksoplazmozą czy wirusem różyczki. Zdecy-
dowana większość pacjentek była szczepiona 
przeciwko różyczce, ale zdarzają się też takie, 
które tego szczepienia nie przeszły, a nie pa-
miętają czy w dzieciństwie chorowały czy nie.

Ważnym zalecanym badaniem jest obec-
ność przeciwciał odpornościowych w kierun-
ku infekcji wirusem cytomegalii. Dość często 
mamy styczność z tym wirusem. Objawia się 
to infekcją układu oddechowego, która sto-
sunkowo łatwo poddaje się leczeniu. Obec-
ność tego wirusa w ciąży może być bardzo 
groźna dla płodu.

Oczywiście obowiązkowe są badania do-
tyczące stanu narządu rodnego. Podstawą 
jest badanie cytologiczne, które mam nadzie-
ję, każda kobieta obecnie wykonuje. Do tego 
konieczna jest również ocena narządu rod-
nego w badaniu USG i badaniu przedmioto-
wym dokonana przez lekarza, np. czy nie ma 
w chwili obecnej infekcji w pochwie oraz ba-
danie piersi.

No i wreszcie warto zweryfikować swo-
je przyzwyczajenia dietetyczne. Czas ciąży to 
istotny okres, początek rozwoju nowych or-
ganów w organizmie maluszka, to zatem czas 
kiedy nasze pożywienie powinno być starannie 
dobierane i wyselekcjonowane. Już na etapie 
planowania ciąży warto pomyśleć o racjonal-
nej diecie. Dla kobiet, które mają wątpliwości 
co do swojego menu dobrym rozwiązaniem 
może okazać się konsultacja u dietetyka.

 A z jakimi dolegliwościami zazwyczaj 
borykają się przyszłe mamy?

Muszę przyznać, że najczęściej większość 
dolegliwości w ciąży ustępuje, nie bez powo-
du mówi się, że większość kobiet w ciąży wy-
gląda kwitnąco. Jeżeli ktoś ma trądzik, zwią-
zany z nadmiarem androgenów, to masywna 
produkcja estrogenów powoduje, że on zni-
ka, wypadanie włosów przechodzi. Niestety 
ta sielanka trwa krótko i drastycznie zmienia 
się kondycja fizyczna skóry i włosów kobiety 
po urodzeniu dziecka. Zaczyna się spadek es-
trogenów, ze zdwojoną mocą wraca trądzik, 
ucieka żelazo, więc garściami wypadają włosy 
i właśnie z tymi problemami najczęściej kobie-
ty odwiedzają nas tuż po ciąży.

Jeśli chodzi jeszcze o estetyczne problemy 
to są głównie przebarwienia, które w trakcie 
ciąży początkowo nie występują, zdarzają się 
pod koniec ciąży lub po urodzeniu dziecka, 
zwłaszcza jeśli pacjentki nie chronią się przed 
słońcem. U części pacjentek znikają, u części 
niestety nie i pozostają w formie tzw. ostudy 
(melazmy) - zostają z nimi do końca życia.

Myślę, że pacjentki ciążowe bardziej przy-
chodzą do nas z powodu obaw, czyli tego jak 
można zapobiegać, temu co dzieje się z cia-
łem kobiety po urodzeniu dziecka.

Najczęściej są to rozstępy na ciele, na pier-
siach, brzuchu i tu pojawiają się pytania co 
zrobić, aby piersi mi nie oklapły, aby na brzu-
chu nie wisiała skóra…

 A czy w czasie trwania ciąży kobiety 
mogą zatroszczyć się o siebie dzięki odpo-
wiednim zabiegom? Jeżeli tak to jakie są 
wskazane ?

Ciąża to czas, w którym nie możemy zrobić 
wiele, w pewnym stopniu możemy zapobie-
gać, są kosmetyki przeciw rozstępom, ale jak 
ktoś ma słabą strukturę skóry to i tak będzie 
miał rozstępy. Dopiero po porodzie możemy 
zacząć myśleć bardziej o sobie. Całkowicie 
bezpieczna do ostatniej fazy ciąży jest tera-
pia manualna, a więc masaże, które cudownie 
poprawiają ukrwienie oraz drenaż limfatycz-

ny nóg, który zmniejsza opuchliznę i poprawia 
przepływ krwi. Ostatni miesiąc to czas, w któ-
rym Panie powinny całkowicie zrezygnować 
nawet z masaży. 

Apeluję do kobiet, aby po narodzinach 
dziecka nie popadały w histerię, dajmy na-
szemu cudownemu organizmowi czas na re-
generację. 6 miesięcy to czas jaki absolutnie 
każda kobieta powinna przeznaczyć na samo-
-regenerację i nie powinna poddawać się żad-
nym zabiegom.

Po tym czasie natomiast możemy już za-
cząć działać. W zależności od potrzeb medy-
cyna estetyczna dysponuje wieloma zabiega-
mi, jednym z bardziej bezpiecznych jest Ve-
nus Legacy, zabieg, który można robić nawet 
w trakcie karmienia piersią, które pomagają 
naturalnemu procesowi naciągania skóry na-
pinając ją. 

 A czy są jakieś zabiegi, o których przy-
szłe mamy mogą myśleć zawczasu w sfe-
rze ginekologicznej?

Myślę, że coraz częściej mówimy teraz, nie 
tyle o estetyce narządu rodnego ile o estety-
ce, która wiąże się z aspektem medycznym. 
Na czym nam zależy w ciąży? Na tym, aby 
tkanki stały się elastyczniejsze. Bo im bardziej 
elastyczne, tym poród przebiegnie łagodniej. 
W związku z tym mamy szereg zabiegów, któ-
re mają na celu ujędrnienie pochwy, uela-
stycznienie i odmłodzenie. I tu można pomy-
śleć o laserze Mona Lisa, czyli o rewitalizacji 
pochwy. Według mnie, to może być rozwiąza-
nie dla pacjentek, które planują zajść w ciążę. 
Zabiegi te powinny odbywać się około 6 mie-
sięcy przed planowaną ciążą.

Nie BÓJMy siĘ Ciąży

Odpowiemy na pytania, w jaki sposób przygotować się do ciąży,  
z jakimi problemami kobiety zgłaszają się najczęściej oraz w jakim 
stopniu medycyna estetyczna może okazać się pomocna.

 A w trakcie ciąży ? 

Wszelkie zabiegi w okolicach intymnych, 
w okolicach brzucha i podbrzusza w ciąży są 
przeciwskazane. 

 Ciało kobiety się zmienia i przez okres 
ciąży przyszła mama obserwuje te zmia-
ny. W jaki sposób walczy z nimi medycyna 
estetyczna?

U pacjentek po okresie ciąży mamy bardzo 
duże pole do popisu w sferze zabiegów popra-
wiających stan tkanek. Pacjentki same zauważa-
ją taką potrzebę i zgłaszają się z prośbą o po-
moc. Pamiętajmy, że podstawą jest konsultacja 
z lekarzem i prawidłowy, indywidualny dobór 
zabiegu. Jeżeli chodzi o ginekologię estetyczną 
to najczęściej proponowanymi i wykonywany-
mi zabiegami jest – jak wcześniej wspomina-
łam – laserowa rewitalizacja śluzówki pochwy 
(zabieg Mona Lisa) oraz poprawa stanu warg 
sromowych większych, które często po poro-
dzie stają się wiotkie i atroficzne. Najlepszym 
i stosunkowo małoinwazyjnym zabiegiem jest 
wypełnienie warg kwasem hialuronowym, któ-
ry ma w tym przypadku właściwości odżywcze 
i ujędrniające, a także poprawia nawilżenie oraz 
ochronę przed infekcjami. Po porodzie zdarza 
się, że pochwa zmienia się na tyle, że sam za-
bieg laserowy nie wytarcza. Jeśli w pochwie i na 
kroczu pojawiają się blizny poporodowe, któ-
rych pacjentka nie akceptuje, które są bolesne 
i dają dyskomfort proponujemy szereg zabie-
gów chirurgicznych takich jak np. plastyka po-
chwy czy krocza. Jeśli pacjentka nie akceptuje 
zbyt szerokiego wejścia do pochwy dysponu-
jemy zabiegiem przy użyciu nici ginekologicz-

nych, które unoszą i wzmacniają mięśnie kro-
cza, a tym samym zwężają wejście do pochwy. 
Wreszcie mamy również szereg zabiegów zwią-
zanych z wargami sromowymi mniejszymi. Pod 
wpływem hormonów ciążowych dochodzi cza-
sami do ich przerostu. I w takim wypadku nie 
chodzi tylko o estetykę tej okolicy. Jest to pro-
blem medyczny. Zbyt duże, wystające wargi sro-
mowe nadmiernie wysuszają się. Powoduje to 
świąd, pieczenie, otarcia przy współżyciu, a na-
wet przy chodzeniu. Labioplastyka jest tutaj za-
biegiem przywracającym zdrowie intymne ta-
kim pacjentkom.

 Klinika, którą niedawno Państwo 
otworzyli to także klinika w której wła-
śnie mamy, które chcą być świadome swo-
jego ciała mogą znaleźć dosyć szerokie 
wsparcie. 

Tak, dlatego że założenie jest takie, że pod 
jednym dachem mamy wszystko, czyli jeśli 
ktoś chce walczyć z nadmiernym trądzikiem 
mamy kosmetologów, dermatologów, jeże-
li komuś wypadają włosy mamy pełne zabiegi 
trychologiczne, mezoterapię, PRP, diagnostykę 
i ewentualnie leczenie farmakologiczne. Jeśli te 
wspomniane piersi troszkę straciły na kształ-
cie tu mamy niewielkie pole manewru – może-
my jedynie wykorzystać urządzenie podgrze-
wające, aby napiąć skórę, jeśli to jest korekcja 
małego stopnia, a jeśli piersi zrobiły się smut-
ne to w odpowiednim momencie trzeba się 
uśmiechnąć do naszych chirurgów, możemy 
wówczas pomyśleć o redukcji, założyć wkład-
ki silikonowe. Nowością są wkładki, które mają 
czip, który z kolei jest kompatybilny z aplikacją 
do telefonu, zbliżając do piersi jesteśmy w sta-
nie ocenić czy wszystko jest ok, czy nie rozwi-
ja się stan zapalny, etc. Pamiętajmy, że życie 
intymne kobiet to bardzo ważna sfera, stano-
wiąca bardzo często istotny element związ-
ku partnerskiego. To, co zatem bardzo istotne 
dla przyszłych mam to ginekologia estetyczna, 
dająca nam ogromne możliwości jeżeli cho-
dzi o przywrócenie okolic intymnych do czasu 
sprzed porodu, a wręcz i lepszej kondycji.

 Konkluzją jest chyba to, że nie powin-
nyśmy bać się rodzić, okres macierzyń-
stwa to cudowny czas w życiu kobiety…

Kochane kobiety nie bójmy się ciąży. Or-
ganizm kobiety regeneruje się znakomicie po 
ciąży, a jeśli ciąża pozostawi ślady na naszym 
ciele nie do zaakceptowania, na szczęście me-
dycyna estetyczna i ginekologia estetyczna są 
w stanie naprawdę nam pomóc. Wcale więc 
nie tracimy kobiecości i atrakcyjności. Część 
z nas wręcz staje się atrakcyjniejsza w tym 
bardziej dojrzałym dla nas okresie życia, kie-
dy jesteśmy spełnione zawodowo, macierzyń-
sko, a medycyna estetyczna zaciera niechcia-
ne ślady ciąży i porodu, pozwalając nam czuć 
się dobrze jako kobiety, żony i partnerki, po-
zwala cieszyć się pełnią życia i zdrowia.

 Joanna Lewandowska

AtRAKCyJNA MAMA

www.klinikaambroziak.pl
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Cukrzyca ciążowa dopada nawet sześć 
na sto kobiet oczekujących dziecka. Za-
burzenia hormonalne, wysiłek fizyczny, 

stres powodują skoki poziomu glukozy. Dla-
czego? Glukoza rozkładana jest w organizmie 
przy pomocy insuliny. W ciąży działanie insu-
liny może być słabsze z powodu wyższego po-
ziomu hormonów takich jak progesteron, pro-
laktyna, estrogeny, kortyzol. A trzustka może 
nie nadążać z wytwarzaniem insuliny (przy 
zwiększonych potrzebach – przecież chodzi też 
o potrzeby dziecka), komórki twojego ciała są 
teraz na nią bardziej odporne, a insulina może 
być też rozkładana przez enzymy łożyska. 

Gdy poziom insuliny jest niski, glukoza nie 
może być wchłonięta do tkanek i prawidłowo 

wykorzystana przez organizm. Zaczyna czer-
pać energię z tłuszczów i białek, a produktem 
ubocznym tego procesu są ketony zaburza-
jące działanie narządów wewnętrznych. 

 Jak rozpoznać cukrzycę? 

Cukrzyca ciążowa ujawnia się zwykle w II 
trymestrze ciąży, a po porodzie mija samoist-
nie. Jej objawami bywają zawroty głowy, nasi-
lone pragnienie, utrata przytomności. Często 
jednak choroba przebiega bez żadnych ob-
jawów, a towarzyszące jej zmęczenie kładzie 
się na karb odmiennego stanu. Dlatego ko-
nieczne jest regularne badanie poziomu cu-
kru we krwi, zwłaszcza jeśli kobieta skończyła 
35 lat, ma nadwagę (BMI powyżej 27) cierpi 
na nadciśnienie lub choroby nerek, jest w ko-
lejnej ciąży, a w jej rodzinie zdarzały się już 
przypadki zachorowań na cukrzycę. 

 Chora mama, chore dziecko

Nieleczona cukrzyca może mieć poważ-
ne konsekwencje dla kobiety: prowadzić do 
kwasicy metabolicznej i śpiączki cukrzycowej. 

U 30 proc. pacjentek choroba przekształca 
się w cukrzycę typu II . Powikłaniem cukrzycy 
może być nadciśnienie, infekcje dróg moczo-
wych, a przede wszystkim poronienie, przed-
wczesny lub trudny poród. Jej rozwój jest 
groźny dla płodu. Powoduje bowiem niedo-
stateczny rozwój wielu organów, w tym wady 
serca i układu oddechowego. Zdarza się też 
makrosomia– dziecko rodzi się bardzo duże 
(powyżej 4.2 kg lub powyżej 90 centyla) z nie-
proporcjonalnym tułowiem. Podczas porodu 
może dojść do niedowładu kończyn górnych 

z powodu trudności z urodzeniem barków. 
Dzieci po ciąży cukrzycowej z powodu niedo-
rozwiniętych płuc trzeba podłączać do respi-
ratora, gorzej znoszą też żółtaczkę okołopo-
rodową. W przyszłości mogą cierpieć na oty-
łość i nietolerancję glukozy. 

 Jak badać poziom cukru we krwi?

Podczas ciąży badania pozwalające wy-
kryć cukrzycę wykonuje się kilka razy. Pierw-
sze badanie, wykonywane w drugim miesią-
cu ciąży to po prostu badanie krwi pobra-
nej na czczo. Drugie wykonuje się w szóstym 
miesiącu ciąży. Test obciążenia glukozą po-
lega na dwukrotnym pobraniu krwi: przed 

i godzinę po wypiciu roztworu wody z gluko-
zą (50g), Poziom cukru do 125-140 mg/dl jest 
prawidłowy – możesz spać spokojnie. Powy-
żej 180 -200 mg/dl świadczy o cukrzycy i wy-
maga natychmiastowego podjęcia leczenia. 
Gdy wynik mieści się między tymi wartościa-
mi trzeba zrobić dodatkowy test. Wygląda on 
podobnie jak poprzednie badanie, tyle że za-
wartość glukozy w wodzie jest większa (75g) 
a odstęp pomiędzy pobraniami krwi dłuższy. 
Gdy kolejne badanie potwierdzi cukrzycę 
trzeba przygotować się na wizytę u diabeto-

loga oraz, że na sali porodowej oprócz położ-
nika obecny będzie neonatolog.

 Jak się leczyć?

Pierwszym krokiem jest zmiana nawyków 
żywieniowych i wprowadzenie odpowiedniej 
diety. Liczy się przede wszystkim regularność 
posiłków (5 dziennie) i niezbyt długie odstę-
py między nimi, które zapobiegną skokom 
poziomu glukozy. Dieta powinna być zbilan-
sowana i zawierać odpowiednią ilość węglo-
wodanów, białka i tłuszczu. Należy unikać cu-
kru i słodkich potraw. Dietę ciężarna ustala 
indywidualnie z diabetologiem, który weź-
mie pod uwagę także inne choroby, styl ży-
cia, wagę. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
znajdzie się w niej ciemny chleb, płatki owsia-
ne, kasze gruboziarniste, warzywa i świeże 
owoce (nie soki owocowe), chude mleko, ma-
ślanka, drób, pieczone ryby (nie smażone), 
zupy warzywne, olej rzepakowy, oliwa z oli-
wek. Po wprowadzeniu nowej diety monito-
ruje się regularnie poziom cukru we krwi za 
pomocą glukometru (można go wypożyczyć 
z poradni diabetologicznej). Gdy okażę się, że 
nadal jest za wysoki konieczne będzie lecze-
nie preparatami insuliny.

 Jak się zachować w cukrzycy?

Oprócz diety i leków, ważny jest umiar-
kowany ruch, który stabilizuje metabolizm. 
Cukrzyca w ciąży wymusza nie tylko wizyty 
u diabetologa ale i częstsze spotkania z le-
karzem prowadzącym (w ostatnim miesiącu 
ciąży nawet co tydzień). W ten sposób lekarz 
może lepiej kontrolować stan płodu i stwier-
dzić ewentualne nieprawidłowości (np. zbyt 
dużą masę). Ciąża z cukrzycą nie może być 
przenoszona. Często rozwiązuje się ją przez 
cesarskie cięcie. Szybka diagnoza i regularne 
dbanie o siebie pozwalają kobiecie, mimo cu-
krzycy, urodzić zdrowe dziecko. 

Niesłodka słodyCz

Jesteś w ciąży? Zmierz poziom cukru. nie wykryta cukrzyca 
może niszczyć zdrowie nie tylko twoje, ale i twojego dziecka.

Powikłaniem cukrzycy
może być nadciśnienie, 

infekcje dróg moczowych, 
a nawet poronienie.

Źródło: http://natemat.pl/8161,problem-nieplodnosci-dotyczy- 
juz-15-proc-par-panstwo-nie-oferuje-im-praktycznie-zadnej-pomocy;
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Ginekologia-i-poloznictwo 
/WHO-nieplodnosc-jest-choroba-spoleczna,155211,209.html

Na świecie co szósta para w wieku  
reprodukcyjnym jest niepłodna. 

Co trzecia para potrzebuje specjalistycz-
nej pomocy medycznej w kwestii poczęcia. 

Światowa Organizacja Zdrowia uznała 
niepłodność za jedną z najbardziej  
niepokojących chorób społecznych.

Prawie 2,5 miliona Polaków  
bezskutecznie stara się  
o dziecko.

2,5

NIEPŁODNOŚĆ

CUKRZyCA CIążOWA

www.medonet.pl
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Jeszcze niedawno konflikt serologiczny dotyczył około 0,5% ciąż.  
Dzięki prowadzonej immunoprofilaktyce obecnie częstość  
występowania jest coraz niższa.

Rutynowe podawanie immunoglobuliny w okresie  
największego ryzyka wystąpienia przecieku płodowo-
-matczynego, bezpośrednio po poronieniu oraz  
po porodzie, zmniejsza ryzyko immunizacji o około 98%.

Konflikt serologiczny – FAKTY

98%

Profilaktyka konfliktu serologicznego:
• 28-30 tydz. ciąży – profilaktyka śródciążowa

Pozostałe 2% można jeszcze zmniejszyć 
dzięki immunoprofilaktyce  
śródciążowej. 

Źródło: „Analiza przypadków w Ginekologii i Położnictwie” Nr 3/2015 ISSN 230008644 – „Profilaktyka konfliktu serologicznego – co jeszcze można poprawić” dr hab. n.med Romuald Dębski, prof. CMKP

Niestety profilaktyka śródciążowa
 wciąż nie jest refundowana.

2%

26 27 28 29 30 tydz.

• do 72 godzin po porodzie  
– profilaktyka poporodowa 72h

 Panie Profesorze, tytułem wstępu, kie-
dy mówimy o konflikcie serologicznym?

Prof. dr hab. n med. Mirosław Wiel-
goś: Konflikt serologiczny to sytuacja, w któ-
rej kobieta ciężarna wytwarza przeciwciała 
odpornościowe, skierowane przeciwko an-
tygenom krwinek czerwonych dziecka, znaj-
dującego się w jamie macicy. A więc do tego, 
żeby w ogóle mówić o konflikcie serologicz-
nym, nie wystarcza jedynie niezgodność se-
rologiczna pomiędzy partnerami – na przy-
kład partnerka z grupą krwi Rh(-) i partner 
z grupą krwi Rh(+). To jeszcze za mało. Do-
póki nie ma przeciwciał, nie ma też konflik-
tu, ani tym bardziej będącej jego następ-
stwem choroby hemolitycznej płodu.

 Jak często stwierdza się konflikt 
serologiczny?

M.W.: Konflikt serologiczny na szczęście 
jest coraz rzadziej występującą patologią. Jesz-
cze nie tak dawno temu wikłał on około 0.5% 
wszystkich ciąż, obecnie ta częstość jest znacz-
nie niższa. A dzieje się tak za sprawą skutecznie 
od wielu lat prowadzonej immunoprofilaktyki.

 W jaki sposób jest on diagnozowany? 

M.W.: Każda kobieta ciężarna – niezależ-
nie od grupy krwi jaką posiada – musi mieć 
już na początku ciąży wykonane badanie 
w kierunku obecności przeciwciał odpor-
nościowych do antygenów krwinek czer-
wonych. U tych kobiet, które nie mają prze-
ciwciał, należy powtarzać badanie według 
schematu, uzależnionego już od tego, jaką 
grupę krwi posiadają. Natomiast w przy-
padku stwierdzenia obecności przeciwciał, 
należy niezwłocznie zidentyfikować ich ro-
dzaj, określić miano i – najlepiej – skiero-
wać do ośrodka referencyjnego, na przy-
kład do Uniwersyteckiego Centrum Zdro-
wia Kobiety i Noworodka Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, przy Placu Sta-
rynkiewicza 1/3. Dalsza diagnostyka opie-
ra się na badaniach ultrasonograficznych 
i dopplerowskich, a w sytuacji, kiedy wyniki 
tych badań są nieprawidłowe, należy wdro-
żyć leczenie wewnątrzmaciczne, polegające 
na wykonywaniu transfuzji dopłodowych.

 Z jakimi konsekwencjami wiąże się 
jego stwierdzenie? Czym grozi?

M.W.: Następstwem konfliktu serolo-
gicznego jest choroba hemolityczna płodu – 
u dziecka, rozwijającego się w łonie matki, 
dochodzi do ciężkiej niedokrwistości, prze-
wlekłego niedotlenienia wewnątrzmacicz-
nego, uszkodzenia tkanek i narządów pło-
du, obrzęku uogólnionego, a w skrajnych 
przypadkach – do zgonu płodu. Tak dzie-
je się w tych przypadkach, kiedy choroba 
nie zostanie odpowiednio wcześniej wykry-
ta, a więc nie przeprowadzono diagnostyki, 
opisanej powyżej. Na szczęście, obecnie jest 
możliwe nie tylko wykrycie zagrożenia, ale 
też bardzo skuteczne leczenie.

 Czy jest możliwość profilaktyki dla 
ciężarnych ze stwierdzonym konfliktem? 

M.W.: W przypadku stwierdzenia kon-
fliktu serologicznego, a więc przy obecno-
ści przeciwciał odpornościowych, nie ma już 
możliwości profilaktyki. Immunoprofilakty-

ka, związana z podawaniem immunoglobu-
liny anty-D, ma na celu nie doprowadzić do 
immunizacji, a więc do produkcji przeciw-
ciał. Musi być więc stosowana wtedy, kiedy 
jest jedynie niezgodność serologiczna, a nie 
zrealizowany już konflikt.

 Jak się to odbywa i w którym momen-
cie rekomendowane jest podanie immu-
noglobuliny D przyszłej mamie?

M.W.: Każda kobieta Rh(-), która nie ma 
przeciwciał odpornościowych, po poronie-
niu, po operacji ciąży pozamacicznej, po inwa-
zyjnych zabiegach wewnątrzmacicznych i po 
porodzie (o ile urodzi dziecko Rh-dodatnie), 
musi otrzymać profilaktycznie immunoglobu-
linę anty-D, w stosownej dawce. Aby zapobiec 
tzw. późnym immunizacjom, do których do-
chodzi zazwyczaj w trzecim trymestrze ciąży, 
zaleca się również stosowanie tzw. immuno-
profilaktyki śródciążowej, pomiędzy 28 a 30 
tygodniem ciąży. Należy rozważyć takie postę-
powanie w przypadku kobiet Rh(-), u których 
dotychczas nie pojawiły się przeciwciała. Nie-
zależnie od tego, działania profilaktyczne na-
leży powtórzyć po porodzie, o ile dziecko oka-
że się mieć grupę krwi Rh(+).

 Z czym wiąże się profilaktyka śród-
ciążowa? Jakie korzyści z tego wynika-
ją? A także w jaki sposób kobiety mogą 
ową profilaktykę otrzymać? Czy jest ona 
refundowana?

M.W.: Tak jak wspomniałem, profilaktyka 
śródciążowa zapobiega późnym immuniza-
cjom, do których może dochodzić w trzecim 
trymestrze ciąży. W takiej sytuacji po poro-
dzie okazuje się, że są obecne przeciwciała 
i na klasyczną profilaktykę pociążową jest 
już - niestety - za późno. 

Profilaktyka śródciążowa nie jest aktu-
alnie refundowana, ale prowadzone są za-
awansowane działania, aby ten stan zmie-
nić. Aktualnie lekarz prowadzący ciążę po-
winien poinformować swoją pacjentkę 
o możliwości i zasadności zastosowania ta-
kiej profilaktyki, a w przypadku jej zaintere-
sowania tą propozycją - wypisać receptę na 
jeden z dostępnych w aptekach preparatów 
komercyjnych. Cena zastrzyku to około 300-
400 złotych. 

 Czy kobiety są świadome ryzyka 
konfliktu serologicznego, konsekwen-
cji z nim związanych oraz możliwości 
profilaktyki?

M.W.: Świadomość kobiet w tym zakre-
sie jest bardzo zróżnicowana. Zależy ona od 
tego, ile informacji uzyskają od swojego le-
karza, czy położnej. Bardzo ważne jest, aby 
informować kobiety ciężarne o możliwo-
ści przeprowadzenia immunoprofilaktyki 
śródciążowej, która nadal nie jest rutynowo 
stosowana.

 Czy możliwe jest wyeliminowanie 
konfliktu serologicznego Rh?

M.W.: Wydaje się, że całkowite wyelimino-
wanie konfliktu serologicznego nie jest moż-
liwe, ale na pewno prawidłowa opieka nad 
kobietami ciężarnymi w omawianym zakre-
sie może walnie przyczynić się do dalszego 
ograniczenia skali zjawiska, a nawet do jego 
marginalizacji. Warunkiem jest jednak prze-
strzeganie wspomnianych powyżej zasad 
profilaktyki, a jeżeli jest już na nią za póź-
no, to odpowiednie prowadzenia diagnosty-
ki i terapii wtedy, kiedy jest ona niezbędna.

 Joanna Lewandowska

koNflikt serologiCzNy 
– Czy można mu zapobieC?

Na temat konfliktu serologicznego, jego diagnostyki, ryzyka z nim związanego, a także 
możliwości profilaktyki rozmawiamy z Prof. dr hab. n. med. Mirosławem Wielgosiem.

Ważne jest, aby 
informować kobiety 

ciężarne o możliwości 
przeprowadzenia  

immunoprofilaktyki 
śródciążowej, która  

nadal nie jest rutynowo 
stosowana.

PROFILAKtyKA ŚRóDCIążOWA



K iedy nosimy pod sercem dziecko, 
w organizmie wiele się zmienia. Go-
spodarka hormonalna jest teraz ste-

rowana głównie przez progesteron. Ten hor-
mon „dba” o ciążę, sprawiając, że środowisko 
w macicy staje się „przytulne” dla zarodka 
oraz podtrzymuje ciążę. Ale ma i mniej po-
zytywne działanie: spowalnia pracę jelit. A im 
leniwsze jelita, tym wolniej przesuwa się ich 
treść i tym większe ryzyko zaparć. Skłonność 
do zaparć rośnie także wraz ze wzrostem 
brzuszka: im dzidziuś większy, tym bardziej 
uciska zawartość jamy brzusznej i tym bar-
dziej upośledzona jest praca jelit.

 Na wszystko jest sposób

Przyszłe mamy radzą sobie z zaparciami 
za pomocą sprawdzonych i bezpiecznych do-
mowych sposobów. Pierwszym jest zmiana 
diety na bogatszą w błonnik. Wiadomo, że 
jeśli masy kałowe są zbite, trudniej jest jeli-
tom przesunąć je do odbytu. Im więcej w die-
cie błonnika, tym łatwiejsza „w obsłudze” jest 
zawartość jelit. Dlatego w menu przyszłych 
mam goszczą warzywa i owoce, będące naj-
lepszym źródłem błonnika. Należy je jeść 
pięć razy dziennie. Zalecane są jabłka, śliwki, 
czereśnie, mandarynki, kiwi, morele – a z wa-
rzyw buraki, brokuły oraz warzywa strączko-
we i kapustne. Źródłem błonnika mogą też 

być gruboziarniste kasze, pełnoziarniste pie-
czywo i makarony, a także otręby. Przyszłe 
mamy lubią zwłaszcza otręby, bo łatwo je 
stosować (można je dodawać do praktycz-
nie każdego posiłku, np. posypać nimi zupę 
lub twarożek). Starają się także unikać po-
traw o właściwościach zapierających: kakao, 
czekolady, bananów, czarnych jagód, białego 
ryżu, gotowanej marchwi.

 Co jeszcze można zrobić?

Na pewno warto dużo pić. Im mniej pi-
jemy, tym bardziej zbita i sucha jest za-
wartość jelit i tym trudniej się jej pozbyć. 
Przyszłe mamy powinny wypijać dziennie 
6 szklanek płynów, z czego woda powinna 
stanowić większość (najlepiej niskozminera-
lizowana i bez gazu). Pić można też świeżo 
zrobione soki owocowe, najlepiej przeciero-
we oraz soki warzywne. Czarną herbatę czy 

kawę, które mają właściwości odwadniają-
ce, lepiej zastąpić herbatkami owocowymi 
lub ziołowymi.

 pomoc z apteki

Nie wszystkie preparaty przeciwko za-
parciom są dozwolone w ciąży. Unikać na-
leży lewatyw czy doustnych środków prze-
czyszczających. Można jednak bez obaw się-
gać po czopki, które ułatwią wypróżnienie. 
Mogą to być np. czopki Eva/qu, zalecane dla 
przyszłych mam i kobiet karmiących. Zawie-
rają wyłącznie naturalne substancje i dają 
naprawdę szybkie efekty: już kilka minut 
po aplikacji zasiadamy w toalecie. Działają 
łagodnie, nie podrażniają i nie uzależniają, 
dlatego mogą być stosowane często i przez 
dłuższy czas.

 Hanna Mądra

Skarży się na nie co druga przyszła mama. I choć często nie stanowią 
poważnego zagrożenia dla zdrowia, niewygodnie z nimi i źle.

zaparCia w Ciąży

zasadami prawidłowego żywienia. Należy 
zatem dbać o regularność i różnorodność 
spożywanych posiłków, tym bardziej, że za-
potrzebowanie kobiety ciężarnej na niektó-
re witaminy (m.in. kwas foliowy i witaminę 
D) oraz składniki mineralne (żelazo, jod, ma-
gnez) jest większe niż przed ciążą.

Podstawę jadłospisu przyszłej mamy 
powinny stanowić produkty zbożowe (pie-

czywo razowe, kasze, makarony, płat-
ki). W codziennym menu nie może 

zabraknąć warzyw i owoców 
(przynajmniej 5 porcji w ciągu 
dnia), produktów będących źró-

dłem wartościowego białka (mię-
sa, produktów mlecznych o obniżo-

Ciąża to niewątpliwie piękny i wyjąt-
kowy okres w życiu kobiety. Zmiany 
zachodzące w organizmie przyszłej 

mamy wymagają pewnych modyfikacji sty-
lu życia, w tym także w sposobie żywienia. 
Właściwie zbilansowana 
dieta warunkuje zdro-
wie ciężarnej i pra-
widłowy rozwój po-
tomka, także w życiu 
pozapłodowym.

W ciąży wzrasta za-
potrzebowanie na energię, 
średnio o 360 kcal/dobę w II i nie-
wiele ponad 470 kcal/dobę w III trymestrze. 
Fizjologiczny przyrost masy ciała kobiety 
o prawidłowej masie ciała przed ciążą (BMI 
18.5-24.9 kg/m2) to zaledwie 1-2 kg w pierw-
szych 3 miesiącach i blisko 0,4 kg/tydzień 
w kolejnych trymestrach, łącznie 
11.5 – 16.0 kg w czasie całej ciąży. 

Warto pamiętać również 
o tym, że dieta kobiety ciężarnej 
powinna być zgodna z ogólnymi 

zdrowa dieta
Warto pamiętać o tym, 

że dieta kobiety ciężarnej 
powinna być zgodna  
z ogólnymi zasadami  

prawidłowego żywienia.

Dr inż. Ewelina Pałkowska-Goździk z Polskiego towarzystwa 
dietetyki wskazuje z czego powinna składać się dieta ciężarnej oraz 
czego nie powinno zabraknąć w codziennym jadłospisie cieżarnej.

nej zawartości tłuszczu, jaj – 
kilka razy w tygodniu) oraz 
odpowiedniej ilości płynów. 
Dwa razy w tygodniu dietę 
należy wzbogacić także w porcję 
morskich ryb. Pożądanymi skład-
nikami diety są również orzechy i nasiona. 

W uzasadnionych sytuacjach, kiedy nie-
możliwe jest uzyskanie optymalnych ilości 
składników odżywczych z dietą, koniecz-
na może okazać się suplementacja. Pol-
skie Towarzystwo Ginekologiczne reko-
menduje kobietom w ciąży przyjmowanie 
kwasu foliowego, witaminy D, żelaza, jodu 
oraz kwasu dokozaheksaenowego (DHA). 
Naturalnie każda interwencja powinna 
być poprzedzona konsultacją z lekarzem 
prowadzącym. 

 Dr inż. Ewelina Pałkowska-Goździk, 
dietetyk; Polskie Towarzystwo Dietetyki
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 Ile tyjemy podczas ciąży?

Przyjęto, że podczas ciąży kobieta powinna przybrać na 
wadze średnio od 11 do 15 kilogramów. Wiele zależy nato-
miast od wagi wyjściowej. Kobiety z niedowagą mogą przy-
tyć nawet do 18 kilogramów, natomiast te z nadwagą o wie-
le mniej. Często jednak zdarza się, że przyrost wagi jest dużo 
większy niż ten przewidywany przez lekarzy, np. 20 czy 30 ki-
logramów. Powodem mogą być zarówno indywidualne pro-
blemy zdrowotne, jak i niezbyt rozsądna dieta. Zgubne prze-
konanie, że kobieta w ciąży powinna jeść za dwoje prowadzi 
do przejadania się, a mniej aktywny tryb życia do regularne-
go odkładania się tkanki tłuszczowej. Tymczasem w odżywia-
niu podczas ciąży nie tyle ważna jest ilość, co jakość spożywa-
nych posiłków. Ważne, by sobie i dziecku dostarczać niezbęd-
nych wartości odżywczych. 

Przy nadmiernym wzroście wagi podczas ciąży, niezmier-
nie trudno jest wrócić do poprzedniej sylwetki. Nie jest to jed-
nak niemożliwe, wymaga konsultacji ze specjalistą i wprowa-
dzenia w codzienność po porodzie kilku niezbędnych zasad.

 Pierwszy krok stawiasz w swojej głowie 

Każde skuteczne działanie zaczyna się od motywacji. 
Od osobistego przekonania, że to, co robię jest potrzeb-
ne, jest dobre, bezpieczne i dzięki temu poczuję się lepiej. 
Nie inaczej jest z odchudzaniem i powrotem do formy po 
ciąży. Obowiązki związane z prowadzeniem domu i wycho-
waniem dziecka często powodują, że kobiety rezygnują ze 
swoich potrzeb i troski o własne ciało, całkowicie poświęca-
jąc się rodzinie. Odchudzanie odkładają na później, na lep-
szy moment. Tymczasem nikt nie oczekuje od nich aż ta-
kiego poświęcenia, nikt nie ma prawa go oczekiwać. Zarów-
no podczas, jak i po ciąży wskazana jest u kobiet dbałość 
w równym stopniu o siebie, i o potomka. W końcu szczę-
śliwa i zadbana mama, to szczęśliwe dziecko. Dlatego tak 
ważne przy próbach powrotu do sylwetki sprzed ciąży jest 
przekonanie, że dbanie o własne samopoczucie i ciało jest 
absolutną koniecznością. Niezbędna będzie tu pomoc bli-
skich, dlatego ważne, by nie wzbraniać się przed wyręcza-
niem w niektórych obowiązkach związanych z dzieckiem. 
Czas poświęcony sobie, mądre odżywianie, odpowiednia 
aktywność fizyczna – to wszystko pomaga pełniej cieszyć 
się macierzyństwem i codziennością, zapewnia energię, do-
bry nastrój i pewność siebie. Wystarczy tylko nie zapominać 
o sobie i najlepiej w konsultacji ze specjalistą, ustalić odpo-
wiedni plan działania. 

 Przede wszystkim mądre odżywianie

Dieta redukcyjna zaraz po porodzie zdecydowanie nie 
jest wskazana. Organizm wyczerpany ciążą potrzebuje wte-
dy rozsądnego wzmocnienia w postaci mądrego odżywia-

nia i wypoczynku. Zwłaszcza w okresie karmienia piersią 
ważne jest, by spożywać od czterech do pięciu pełnowar-
tościowych posiłków w ciągu dnia. Mimo popularnych „za-
chcianek” ważne też, by nie przesadzać z ilością słodyczy 
i słonych przekąsek – w tym czasie warto skupić się przede 
wszystkim na produktach, które będą pozytywnie wpływa-
ły na zdrowie i rozwój dziecka. Najwłaściwsza będzie w tym 
przypadku dieta lekkostrawna. Warto zrezygnować z ka-
lorycznych potraw smażonych, co może uchronić dziecko 

przed kolką i zaparciami. Zamiast smażonego kotleta warto 
wybrać więc np. pieczonego łososia z brązowym ryżem, sa-
łatką z awokado i roszponką. Lekkostrawnie, pysznie i die-
tetycznie – w końcu posiłki powinny nam sprawiać przyjem-
ność. Jeśli zależy nam na tym, by jak najszybciej zacząć tra-
cić na wadze, warto również ograniczyć spożycie soli, która 
zatrzymuje wodę w organizmie.

Do czwartego miesiąca karmienia piersią zalecam więc 
przede wszystkim zdrowe odżywianie. Po czwartym miesiącu 
i po konsultacji z lekarzem możliwe jest już ostrożne i stop-
niowe przejście na dietę redukcyjną. Wszystko jednak musi 
odbywać się przy dokładnej obserwacji dziecka i pod opieką 
specjalisty. 

Najważniejsze, by przestrzegać 8 kluczowych zasad:
1. Jedz regularnie i o stałych porach – najlepiej 4-5 po-

siłków dziennie. Regularność jest ważna, by zapobiegać 
nagłym napadom głodu i sięganiu po kaloryczne przeką-
ski oraz produkty wysokoprzetworzone. Codziennie jedz 
o stałych porach. 

2. Pij wodę – właściwe nawodnienie organizmu sprzy-
ja zdrowemu wyglądowi, a także pozwala stłumić uczu-
cie głodu i przyspieszyć metabolizm. To ważne zwłaszcza 
podczas karmienia piersią - wtedy zawsze powinnaś mieć 
przy sobie szklankę wody. Pamiętaj, że uczucie pragnie-
nia to już sygnał odwodnienia organizmu – nie możesz 
do tego dopuścić. 

3. Nigdy nie zapominaj o śniadaniu – zawsze zaczynaj 
dzień od pożywnego śniadania, które zapewni ci energię 
na kilka pierwszych godzin dnia. Dzięki temu nie będziesz 
miała ochoty na podjadanie. Możesz przygotować np. ja-
jecznicę z pomidorami i kromką razowego chleba albo 
owsiankę z orzechami i owocami.

4. Odpowiednio komponuj białka, tłuszcze i węglowo-
dany - od tego zależy stymulacja wytwarzania hormo-
nów, które odpowiadają za twoje samopoczucie i efek-
tywność. Ważne, by kompozycja była dostosowana indy-
widualnie – każdy organizm jest inny i inaczej reaguje na 
różne zestawienia. Dlatego w celu ustalenia diety skon-
taktuj się ze specjalistą.

5. Ogranicz sól – dzięki temu unormuje się poziom wody 
w Twoim organizmie, znikną opuchnięcia i ureguluje się 
ciśnienie tętnicze. Sól możesz zastąpić w diecie ziołami.

6. białkowa kolacja – wprawdzie już nie potrzebujesz tak 
wiele białka, co w czasie ciąży, ale jeśli będziesz go miała 
za mało, stale będziesz czuła się zmęczona. Dzięki spo-
życiu białka uaktywnia się hormon wzrostu, który poma-
ga spalać tkankę tłuszczową. Dlatego na kolację zaserwuj 
niewielką porcję chudego mięsa, chudego sera białego, 
ryb lub jajek. 

7. Nie wybieraj produktów light – mogą zawierać sztucz-
ne słodziki i dodatki, które nie są zdrowe ani dla ciebie, 
ani dziecka.

8. Jedz powoli – podczas posiłku poproś kogoś bliskiego 
o zajęcie się dzieckiem, niech to będzie chwila dla ciebie. 
Dokładnie przeżuwaj każdy kęs i delektuj się smakiem. 
Pośpiech utrudni tylko trawienie i przeszkodzi w zrzuca-
niu kilogramów.

 Ćwiczenia po ciąży

Pierwsze tygodnie po porodzie to nie najlepszy czas na 
wyczerpującą aktywność fizyczną, ale jeśli nie ma ku temu 
przeciwskazań, warto postawić na delikatne ćwiczenia roz-
ciągające. Poprawią samopoczucie i pomogą w przygoto-
waniu do powrotu do formy. Jeśli porodowi nie towarzy-
szyły komplikacje, już dwa tygodnie po porodzie można 
wprowadzić pierwsze delikatne ćwiczenia mięśni Kegla 
i stóp, a także niewyczerpujący trening aerobowy na bież-
ni lub rowerze poziomym. W trzecim i czwartym tygodniu 
po porodzie można już zastosować niewyczerpujące ćwi-
czenia mięśni brzucha, np. tradycyjne brzuszki. W razie 
bólu lub silnego zmęczenia, należy natychmiast przerwać 
ćwiczenie. 

Po około 6 tygodniach, czyli po okresie połogu, kiedy 
organizm wraca do stanu sprzed ciąży, a rany porodowe 
są zagojone, można rozpocząć już bardziej zaawansowa-
ne ćwiczenia, dostosowane oczywiście do samopoczucia 
i możliwości. Warto zacząć od pływania i codziennych spa-
cerów z wózkiem na świeżym powietrzu. 

 Odpowiedzialność za dziecko 

Kiedy na świecie pojawia się dziecko, jesteśmy odpowie-
dzialni nie tylko za jego zdrowie i życie, ale także za styl 
życia, który obierze w przyszłości. Dzieci z ogromną do-
kładnością powtarzają nasze zachowania, nawyki żywienio-
we, stosunek do aktywności fizycznej. Rodzina to dla nich 
pierwsze źródło wiedzy – jeśli nie jemy śniadań, nie pije-
my regularnie wody, nie uprawiamy sportu, jeśli stawia-
my na produkty wysokoprzetworzone i nie podkreślamy 
wagi zdrowego odżywiania – dziecko powieli te wzorce. To 
ogromna odpowiedzialność, która zaczyna się od poczę-
cia i będzie trwać przez cały okres wychowania. Z drugiej 
jednak strony to ogromna szansa i mobilizacja – do dbania 
o siebie, swoje ciało, do dostarczania swojemu organizmo-
wi zdrowej dawki energii i czerpania z każdego dnia peł-
nymi garściami. To ważne, by prowadząc zdrowy i aktyw-
ny styl życia, być dla swojego dziecka wzorem do naślado-
wania i dzięki temu zapewnić mu zdrowie, energię, zdrową 
pewność siebie i radość życia. 

Przy próbach powrotu  
do sylwetki sprzed ciąży ważne  

jest przekonanie, że dbanie  
o własne samopoczucie i ciało  
jest absolutną koniecznością.

Jak skuteCznie wróCić  
do forMy po Ciąży?

Nie ma chyba w życiu kobiety bardziej przełomowego wydarzenia niż narodziny 
dziecka. Codzienność staje na głowie, każda chwila i myśl zaczyna krążyć wokół 
nowego życia. Łatwo w tym szaleństwie zapomnieć o sobie i własnych potrzebach, 
zwłaszcza że podczas ciąży przybywają kilogramy, których później trudno się pozbyć. 
Jak skutecznie wrócić do formy po ciąży, tłumaczy Konrad Gaca, specjalista ds. 
żywienia, autor metody odchudzania Gaca System. 

Już dwa tygodnie po porodzie można wprowadzić pierwsze delikatne ćwiczenia 
mięśni Kegla i stóp, a także niewyczerpujący trening aerobowy  
na bieżni lub rowerze poziomym. W trzecim i czwartym tygodniu  
po porodzie można już zastosować  
niewyczerpujące ćwiczenia  
mięśni brzucha.
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Kobiecie w ciąży należy się więcej tro-
ski. Jednak nie tylko o lody i kiszone 
ogórki tu chodzi, a przede wszyst-

kim o kontrolowanie stanu zdrowia. Mat-
ki i dziecka. Kluczową rolę w profilaktyce 
ciąży odgrywają badania laboratoryjne. 
Oczywiste, prawda? Tyle że czasem traktu-
jemy je jak dopust boży i ograniczamy się 
tylko do badań obowiązkowych. Tymcza-
sem warto podejść do sprawy komplekso-
wo i poważnie.

 Morfologia, cytologia i wiele innych

Lista badań, które należy wykonać pod-
czas trwania ciąży jest długa. Znajdują 
się na niej te obowiązkowe (np. morfolo-
gia, badania poziomu glukozy, USG, okre-
ślenie grupy krwi), jak i te zalecane przez 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. 
A tu znajdziemy m.in. zarówno badanie na 
przeciwciała HIV, HCV, posiew w kierunku 
paciorkowców hemolizujących (GBS), jak 
i badania prenatalne – inwazyjne i niein-
wazyjne, m.in. test PAPP-A. 

Po co to wszystko? 
Dzięki badaniom moż-
na na czas wykryć cho-
roby zagrażające kobie-
cie i dziecku oraz ewen-
tualne wady genetyczne 
płodu. 

 Płód to też pacjent

W wykryciu ewentualnych nieprawidło-
wości i wad płodu pomagają badania pre-
natalne. Na zachodzie powszechne, u nas 
zdecydowanie mniej z obawy rodziców 
przed możliwymi powikłaniami dla płodu. 
Tyle że mowa tu o tzw. badaniach inwazyj-
nych (np. amniopunkcji). A te wykonuje się 
dopiero, gdy badania przesiewowe wykażą 
podwyższone ryzyko wystąpienia wad ge-
netycznych. I to właśnie badania nieinwa-
zyjne, opierające się np. na badaniu krwi 
ciężarnej kobiety są pierwszym, a często je-
dynym krokiem. 

Najbardziej znanymi nieinwazyjnymi ba-
daniami prenatalnymi są test PAPP-A oraz 
USG genetyczne. Te badania wykonuje się 
w celu wykrycia u płodu wad genetycznych. 
Inaczej mówiąc, pozwalają określić ryzyko 
urodzenia dziecka obarczonego tymi wada-
mi. Z kolei badanie ultrasonograficzne do-
datkowo umożliwia zdiagnozowanie wro-
dzonych wad płodu, np. bezmózgowie, wady 
serca czy rozszczep kręgosłupa. 

 Są one całkowicie bezpieczne zarówno 
dla matki jak i dla płodu.

Do nieinwazyjnych testów prenatalnych 
nowej generacji zalicza się badania opar-
te o ocenę wolnego DNA płodowego we 
krwi matki. Przykładem takiego badania jest 
test Harmony. Dzię-
ki niemu można oce-
nić ryzyko wystąpie-
nia najczęściej wy-
stępujących chorób 
genetycznych. Już 
po dziesiątym tygo-
dniu ciąży precyzyjnie 
określane są najczę-

ściej występujące trisomie (dodatkowa kopia 
chromosomu), powodujące m.in. zespół Do-
wna, Edwardsa czy Pataua. Wykonanie takie-
go badania pozwala bez najmniejszego za-
grożenia dla płodu upewnić się, że dziecko 
nie będzie dotknięte trisomią 21, 18 czy 13 
pary chromosomów. 

Mówi się, że niewiedza daje spokój, ale 
to wiedza w razie choroby daje szansę. 
Dzięki rozwojowi medycyny nie tylko mo-
żemy rozpoznawać zagrożenia, ale też wie-
le chorób i wad (np. serca) można leczyć już 
w łonie matki. A jeżeli to nie jest możliwe, 
to można zawczasu się przygotować i usta-
lić terapię oraz metody leczenia dziecka.

 Urszula Światłowska

dwÓCh paCJeNtÓw w JedNyM
Odpowiednia profilaktyka diagnostyczna w ciąży sprzyja bezpieczeństwu matki  
i dziecka oraz pozwala zapobiec chorobom, a nawet rozpocząć terapię dziecka 
jeszcze podczas życia płodowego. Niezbędne jest więc wykonanie odpowiednich 
badań laboratoryjnych.

Dzięki badaniom można
na czas wykryć choroby

zagrażające kobiecie
i dziecku oraz ewentualne 
wady genetyczne płodu. 

Niedobór żelaza jest jednym z najpow-
szechniej występujących niedoborów 
o potencjalnie groźnych skutkach. Że-

lazo jest pierwiastkiem niezbędnym nie tyl-
ko przy produkcji hemoglobiny, ale również 
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funk-
cji poznawczych. Dlatego anemia u niemow-
ląt i dzieci przedszkolnych może doprowadzić 
nawet do upośledzenia rozwoju oraz zabu-
rzeń w zachowaniu. Zapotrzebowanie na że-
lazo wzrasta szczególnie w czasie ciąży, gdy 
konieczne jest do wzmocnienia organizmu 
kobiety, ale również pozytywnie wpływa na 
rozwój mózgu dziecka. Przyszłe mamy powin-
ny zatroszczyć się o prawidłowy poziom że-
laza w ostatnim trymestrze ciąży, bo wte-
dy pierwiastek ten w największej ilości 
przekazywany jest do płodu. Pozwala to 
maluchowi zmagazynować zapasy konieczne 
na pierwszy okres życia. Szczególnie ważne 
zatem jest zadbanie o prawidłowy poziom że-
laza ustrojowego u niemowląt urodzonych 
przedwcześnie, niemowląt z  małą masą 
urodzeniową, dzieci z ciąż mnogich oraz 
dzieci matek z niedokrwistością w czasie 
ciąży. Dzieci z tych grup mają niskie zapasy 
żelaza z życia płodowego i według zaleceń 
specjalistów z Amerykańskiej Akademii Pedia-
trii (AAP), Europejskiego Towarzystwa Gastro-
enterologii Pediatrycznej, Hepatologii i Ży-
wienia (ESPGHAN) oraz Polskiego Krajowego 
Konsultanta w dziedzinie Pediatrii należy je 
bezwzględnie objąć profilaktyczną suple-
mentacją żelaza aż do ukończenia 12 mie-
siąca życia. Należy jednak pamiętać, że wiąże 
się z ryzykiem wystąpienia działań niepożąda-
nych. żelazo jest pierwiastkiem toksycz-

nym, dlatego jego podawanie najmłod-
szym pacjentom musi odbywać się w ściśle 
określonych dawkach dostosowanych do 
możliwości wykorzystania ich przez orga-
nizm dziecka. Pozwala to uniknąć wystąpie-
nia działań niepożądanych ze strony układu 
pokarmowego (bóle brzucha, wymioty, bie-
gunki, zaparcia), a także osłabienia układu od-
pornościowego. Ponadto, w związku z tym, że 
organizm ludzki nie posiada aktywnego me-
chanizmu wydalania żelaza, podawanie go 
w zbyt dużych ilościach prowadzi do powsta-
nia nadmiaru gromadzącego się w narządach, 
który może je uszkadzać i powodować groźne 
schorzenia jak np. marskość wątroby czy no-
wotwory. Dlatego też od wielu lat specjaliści 
są zgodni, że dawki żelaza podawane naj-
młodszym, zarówno te profilaktyczne jak 
i lecznicze, muszą być przeliczane na masę 
ciała i wynoszą odpowiednio 1-2 mg/kg/
dobę i 4-6 mg/kg/dobę. 

  Lilianna Miśkiewicz

żelazo jako element 
prawidłowego  
rozwoJu dzieCka
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PROFILAKtyKA I DIAGNOStyKA

prawa koBiet  
w CiĄży
1. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca 

nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jed-
nak zaznaczyć, że ciąża powinna zostać potwierdzona zaświadczeniem lekarskim 

2. Pracownica w ciąży nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych oraz 
w porze nocnej, a bez jej zgody pracodawca nie może delegować jej poza stałe 
miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

3. Pracownica w ciąży nie może pracować przy komputerze dłużej niż 
4 godziny w ciągu doby. 

4. Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć  
pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlo-
pie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym 
wymiarze. Pracodawca jest obowiązany 
uwzględnić wniosek pracownicy.

Źródło:https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/147883/
PrawoPracy-InforKobCiaza-wyd2%20Intern.pdf

www.alablaboratoria.pl
www.smartpharma.com.pl
www.alablaboratoria.pl
www.alablaboratoria.pl


Ząbkowanie to trudny okres. Dziecko 
jest markotne, płaczliwe, a dorośli – 
niewyspani i podenerwowani. Chwy-

tają się każdego sposobu, by ulżyć swojej 
pociesze. Podają schłodzone gryzaki, her-
batki z melisy, leki, masują i smarują dzią-
sła specjalnymi żelami, wyciągami z rumian-
ku czy spirytusem. O ile tę ostatnią meto-
dę z wiadomych względów można od razu 
wyeliminować, to pozostaje pytanie czy 
wszystkie te sposoby są do końca bezpiecz-
ne dla dziecka? 

 Dziecko dziecku nie równe

Tu nie ma prostej odpowiedzi. Zanim 
jednak podamy maluchowi jakiekolwiek 
zioła, musimy się upewnić, że mu nie za-
szkodzimy. Np. rumianek może wywołać 
reakcje alergiczne, a melisy nie podaje się 
dzieciom poniżej 4 m. ż. Zawsze też trzeba 
przestrzegać zasad higieny. W okresie ząb-
kowania dziąsła są rozpulchnione i podraż-
nione. Gmeranie w buzi dziecka nieumytym 
palcem tylko pogorszy sytuację. Higieniczną 
aplikację żelu na ząbkowanie może zapew-
nić preparat ze specjalną końcówką, np. 
w postaci silikonowej szczoteczki, która do-
datkowo delikatnie masuje dziąsła czy sto-
sowanie nakładek na palec.

 Świadome leczenie

Gdy ból się nasila, rodzice zazwyczaj 
sięgają po leki przeciwbólowe i miejscowe 
środki znieczulające. Nie wszystkie wolno 
nam jednak stosować tak często, jak zmu-

sza nas do tego płacz dziecka czy łączyć je 
ze sobą bez konsultacji z lekarzem. Czasem 
rodzice podają je zbyt często, przekraczając 
dozwoloną dawkę. W 2014 roku FDA (Ame-
rykańska Agencja Żywności i Leków) po-
dała na swej stronie komunikat o zanoto-
waniu poważnych działań niepożądanych 
u małych dzieci, u których zastosowano 2% 
roztwór lidokainy w żelu. Prawdopodobnie 
były one związane z niewłaściwym dawko-
waniem preparatu, bo lidokaina znieczu-
la, ale na krótko (15-30 min), a więc rodzi-
ce często mają tendencję do zbyt częste-
go smarowania dziąsła dziecka. Żel może 
przemieścić się ze śliną znieczulając prze-
łyk, osłabić odruch odkrztuszania i zwięk-
szyć ryzyko zadławienia. W 2011 FDA roku 
zwróciła uwagę na działania niepożądane 
wywołane benzokainą. Toksyczność sub-
stancji zależy oczywiście od jej natężenia, 
jednak przy małych dzieciach nawet nie-
wielka jej ilość może mieć zły wpływ na 
zdrowie i wywołać np. methemoglobine-
mię. Polega ona na znacznym spadku ilości 
tlenu we krwi. Nie oznacza to, że leki należy 
wyrzucić do kosza. Idealny preparat miej-
scowy dla najmłodszych powinien być po-
zbawiony substancji, co do których donie-
sienia medyczne są niejednoznaczne i do-
tyczy to również substancji dodatkowych, 
np. niektórych konserwantów (np. parabe-
nów). Nie powinien zawierać cukrów – ich 
zawartość stwarza ryzyko próchnicy zę-
bów, ani alkoholu. Ważne, by zapoznać się 
z właściwościami produktów, przestrzegać 
dawkowania, zachować ostrożność i zdro-
wy rozsądek. 

 Urszula Światłowska

pulsuJąCy proBleM 
Wyrzynaniu się zębów u dzieci towarzyszy ból, który rodzice starają się 
uśmierzyć za wszelką cenę. Jednak niektóre leki lub zbyt duże dawki mogą 
zaszkodzić dziecku.

Kwas foliowy, zwany także folacy-
ną lub witaminą B9, jest tak waż-
ny w ciąży, ponieważ bierze udział 

w procesie podziału komórek. Występuje 
głównie w warzywach liściastych (folium 
oznacza po łacinie liść), ale także w wątro-
bie, jajach, mięsie i mleku. Niestety, goto-
wanie już w ciągu kilku minut prawie cał-
kiem go zabija, dlatego w naszej codzien-
nej diecie jest go bardzo trudno dostarczyć 

w ilościach takich jakie potrzebujemy. 
Wówczas istotna jest jego suplementacja. 
Lekarze zalecają więc suplementację kwa-
su foliowego – i to nie tylko przez pierw-
szy trymestr ciąży, ale najlepiej miesiąc, 
dwa przed zajściem w ciążę (w pozostałych 
trymestrach zaleca się kwas foliowy w ra-
mach zapobiegania anemii). Inną, ważną 
dla przyszłej mamy substancją, jest ino-
zytol jego niedobory wiążą się z niepłod-
nością. Najczęściej spotykaną w przyro-
dzie formą, w jakiej występuje, jest myo-
-inozytol. Zwie się go witaminą szczęścia.  

Możemy go znaleźć w owocach cytruso-
wych, ziarnach zbóż, orzechach ziemnych, 
kiełkach pszenicy, fasoli, grochu, soczewicy, 
mleku, warzywach, soi, mięsie i drożdżach. 
Świeże owoce i warzywa zawierają więcej 
myo-inozytolu niż produkty mrożone, kon-
serwowane lub marynowane. Dobrze zbi-
lansowana dieta dostarcza przyszłej ma-
mie ok. 1 g inozytolu. Z kolei kawa i herbata, 
spożywane w większych ilościach, obniżają 
jego poziom. Jednak w przypadku, kiedy sta-
ramy się o dziecko, podaż inozytolu w diecie 
może być za mała. Za mała może być tak-
że w ciąży, kiedy przecież mnóstwo komó-
rek dzieli się, a wiele tkanek rośnie. Dlatego 
też zgodnie z zaleceniami Polskiego Towa-
rzystwa Ginekologicznego, kobiety w okre-
sie starania się o dziecko (z objawami PCOS 
oraz w trakcie procedur wspomaganego 
rozrodu) powinny przyjmować 4 g myo-ino-
zytolu dziennie (2 saszetki).

Na co zwrócić uwagę, wybierając prepa-
rat? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że 
myo-inozytol jest zarejestrowany w Polsce 
jako suplement diety, a jak wiem, skutecz-
ności takiego preparatu nie muszą potwier-
dzać badania kliniczne. Szukajmy produktu, 
który łączy w sobie kwas foliowy i myo-ino-
zytol, bez dodatku konserwantów, jest wolny 
od GMO i bezglutenowy, a co najważniejsze 
przebadany. Takim preparatem jest Inofolic 
– proszek w saszetkach, który rozpuszczamy 
w wodzie bezpośrednio przed spożyciem. Co 
więcej, preparat ten jest stosowany od wielu 
lat przez kobiety, a lekarze ginekolodzy reko-
mendują go w wielu krajach na świecie.

 Hanna Mądra

NiezBĘdNe w Ciąży
Czego nie może zabraknąć w menu przyszłej mamy?  
Kwasu foliowego i myo-inozytolu!

Lekarze zalecają suple-
mentację kwasu foliowe-
go – i to nie tylko przez 
pierwszy trymestr ciąży, 

ale najlepiej miesiąc, dwa
przed zajściem w ciążę.
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ŚWIADOMA MAMA

www.anaftin.pl
www.inofolic.pl
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Jod 
dla mamy  
i dzieCka

K iedy myślimy o wyjeździe nad mo-
rze, myślimy głównie o miesiącach 
wakacyjnych, bo to oczywiste, że 

morze kojarzy się z wakacjami, wypoczyn-
kiem, kąpielami w Bałtyku. Jednak my po-
lecamy wybór tej destynacji na jesienne 
wyjazdy. Tym bardziej, jeżeli planujecie 
wyjazd ze swoimi pociechami.

A dlaczego? Wraz z nadejściem jesieni, 
obniżeniem się temperatury, częstszymi 
deszczowymi dniami spada odporność na-
szych dzieci. Staramy się ją wzmacniać su-
plementami diety, zapominając, że jeden 
z najlepszych wspomagaczy zdrowia znaj-
duje się nad morzem, a jego najwyższe stę-
żenie występuje przede wszystkim jesienią. 
Mowa o zbawiennym jodzie! Już od pierw-
szych dni (nawet tych w brzuchu mamy) jod 
wpływa na rozwój maluszka. Działa na wie-
le funkcji życiowych dziecka, zapewnia pra-
widłowy rozwój maleństwa przy jednocze-

snej poprawie samopoczucia mamy. Spra-
wia, że jesteśmy mniej zmęczeni, potrafimy 
się lepiej skoncentrować, lepiej i mocniej 

śpimy, czujemy w sobie więcej energii. Jod 
chroni również tarczycę, która jak wiemy, 
potrafi bardzo uprzykrzyć życie, jeżeli nie 
funkcjonuje tak jak powinna.

A kiedy i gdzie znajdziecie najwięcej jodu? 
Zaraz po sztormie, nad brzegiem morza. Im 

więcej będziemy spacerować, wdychać mor-
skie powietrze, tym dla nas i naszych dzieci 
lepiej. Powstający po deszczu aerozol so-

lankowy ma właściwości lecznicze – łagodzi 
podrażnienia skórne, wpływa zbawiennie na 
stany zapalne oskrzeli, wspomaga leczenie 
astmy. Pamiętajcie, że nagromadzenia tylu 
pierwiastków w jedynym miejscu nie spoty-
ka się wszędzie. A Jastarnia i Hotel**** Dom 
Zdrojowy to idealne miejsce na taki zdrowot-

ny, jesienny pobyt. Hotel położony jest przy 
samej plaży, więc zarówno przed jak i po spa-
cerach ciągle oddychamy morskim powie-
trzem bogatym w jod. Poza tym ilość atrakcji 
jakie zapewnia Hotel gwarantuje relaks całej 
rodzinie. Ponadto Hotel w swojej ofercie ma 
specjalne pakiety dla mam, które są jeszcze 
w ciąży lub niedawno urodziły. Mogą one od-
poczywać, relaksować się w SPA pod okiem 
profesjonalnych terapeutów, którzy dobie-
rają najbezpieczniejsze masaże i zabiegi dla 
mam, porozmawiać z położną, która pomo-
że w ostatnich tygodniach ciąży lub w pierw-
szych miesiącach po rozwiązaniu. Mama 
będzie również miała okazję pobyć „sama ze 
sobą”, podczas kiedy pociechy będą spędzać 
czas z opiekunką i nianią.

Zadbajcie o zdrowie swoje i Waszych 
pociech, połączcie przyjemne z pożytecz-
nym i przyjedźcie do Jastarni, do Hote-
lu**** Dom Zdrojowy!

 Iwetta Jamrozik

Planując swój urlop warto już teraz pomyśleć o jesiennym wypoczynku 
nad morzem. to właśnie tam mama i dziecko odnajdą najbardziej 
sprzyjający klimat.

Jod działa na wiele funkcji życiowych dziecka, zapew-
nia prawidłowy rozwój maleństwa przy jednoczesnej 

poprawie samopoczucia mamy.

Kiedy i gdzie znajdziecie najwięcej 
jodu? Zaraz po sztormie, nad 
brzegiem morza. Im więcej 
będziemy spacerować, wdychać 
morskie powietrze, tym dla nas  
i naszych dzieci lepiej. Zdrojowy to 
idealne miejsce na taki zdrowotny, 
jesienny pobyt.

ZDROWE POWIEtRZE

www.zdrojowy.com.pl
www.motherandbaby.pl
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 Dlaczego woda jest niezbędna dla kobiety w ciąży i jej dziec-
ka, jak uchronić się przed odwodnieniem oraz jakie zapotrze-
bowanie na wodę ma karmiąca, a jakie niemowlę? o tym roz-
mawiamy z mgr Sylwią Gudej, dietetykiem z Polskiego towa-
rzystwa dietetyki. 

Woda znajduje się w każdej komórce i tkance naszego organi-
zmu. Jest niezbędna do prawidłowego przebiegu takich procesów 
jak trawienie, wchłanianie czy transport składników odżywczych. 
Dzięki niej usuwane są z organizmu zbędne substancje. Peł-
ni również ważną rolę w regulacji temperatury ciała, szczególnie 
w upalne dni. Nasz organizm nie posiada rezerw wody, dlatego mu-
simy dbać o jej ciągłe uzupełnianie. 

 Dlaczego prawidłowe nawodnienie jest ważne? 

Prawidłowe nawodnienie organizmu jest szczególnie ważne 
nie tylko w czasie ciąży, ale także w okresie ją poprzedzającym, 
ponieważ woda pełni kluczową rolę w prawidłowym przebiegu 
procesu zapłodnienia. Jest niezbędna do powstania pęcherzyka 
płodowego, rozwoju zarodka oraz wytwarzania płynu owodniowe-
go, w którym rozwija się dziecko. Odpowiednie nawodnienie orga-
nizmu kobiety spodziewającej się dziecka zapewni prawidłowy roz-
wój tkanki mięśniowej, płucnej, układu moczowego, a także komó-
rek ośrodkowego układu nerwowego organizmu. Płyn owodniowy 
chroni dziecko przed infekcjami. Warto również podkreślić, że do 
końca I trymestru ponad 90% masy ciała płodu stanowi woda, 
a w ciągu godziny z krążenia matki poprzez łożysko do organizmu 
maleństwa przenika ok. 450 ml wody. 

 Dlaczego przyszłe mamy zagrożone są odwodnieniem? 

Szczególnie w pierwszych miesiącach ciąży niektóre kobiety 
doświadczają męczących porannych nudności i wymiotów. Często 
mają także awersję lub niechęć do spożywania różnych pokar-
mów oraz napojów. Wszystkie te dolegliwości stanowią najczęstszą 
przyczynę odwodnienia u ciężarnych. 

 Jak organizm kobiety w ciąży chroni się przed 
odwodnieniem? 

Jednym z mechanizmów chroniących kobietę ciężarną przed 
odwodnieniem jest zjawisko wzmożonego odczuwania pragnienia. 
Obserwuje się je w I i II trymestrze ciąży. 

 Następstwa odwodnienia w ciąży – to nie tylko problemy 
trawienne i ich konsekwencje 

Niedostateczna ilość wypijanych płynów przez kobietę ciężarną 
może mieć wiele negatywnych skutków. Nawet niewielkie odwod-
nienie, już na poziomie 2%, może powodować złe samopoczucie 
i bóle głowy. Znaczny ubytek płynów w organizmie może także 
przyczynić się do zaburzenia koncentracji, utraty apetytu, zaczer-
wienienia skóry i suchości śluzówek. Konsekwencją zbyt niskie-
go spożycia wody, szczególnie w przypadku kobiet ciężarnych są 
zaparcia, omdlenia, bóle głowy. Przewlekłe odwodnienie może 
skutkować zwiększeniem ryzyka rozwoju kamicy nerkowej oraz 
wielu innych komplikacji. 

 Zapotrzebowanie na wodę kobiet ciężarnych, karmiących 
i niemowląt 

Stan fizjologiczny jest jednym z czynników znacząco 
wpływających na zapotrzebowanie na wodę. Kobiety w wieku 
prokreacyjnym powinny spożywać 2 litry wody dziennie. W okre-
sie ciąży zwiększa się ono o 300 ml, natomiast w czasie karmie-
nia piersią o 700 ml. Warto zaznaczyć, że odpowiednie nawodnie-
nie w około 70-80% pokrywają napoje (w tym czysta woda), nato-
miast w 20-30% pokarmy stałe. Woda powinna być podstawowym 
płynem nawodniającym organizm kobiety ciężarnej i karmiącej. 
Należy pić ją powoli, w niewielkich porcjach, by systematycznie 
uzupełniać jej niedobór. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne re-
komenduje, by kobiety ciężarne i karmiące piersią spożywały wy-
sokiej jakości wodę niskozmineralizowaną, źródlaną, niegazowaną, 
bogatą w jony magnezu i wapnia, a także ubogą w sód. 

Mleko kobiece aż w 87% składa się z wody, dlatego też prawi-
dłowe nawodnienie organizmu mamy karmiącej zapewni optymal-
ne wytwarzanie pokarmu. Dobowe zapotrzebowanie niemowląt 
na wodę do 6. miesiąca wynosi 100-190 ml na kilogram masy ciała,  
całkowicie pokrywa je karmienie piersią na żądanie.

W upalne dni lub w przypadku niewystarczającej ilości po-
karmu matki, niemowlę może być dopajane wodą, jednak za-
wsze należy to skonsultować z lekarzem pediatrą. 

Woda podawana niemowlętom i dzieciom powinna być 
wysokiej jakości, najlepiej certyfikowana przez odpowied-
nie instytucje. Ponadto najlepiej, gdy jest to woda źródlana 
oraz niskozmineralizowana (niskosodowa i niskosiarczano-
wa). Woda podawana niemowlętom musi być przegotowa-

na, natomiast woda podawana starszym dzieciom nie wyma-
ga gotowania, musi jednak zostać spożyta  bezpośrednio po 
otwarciu butelki. 

 Dlaczego woda jest najlepszym napojem do nawod-
nienia zarówno dla matki jak i dziecka? 

Woda jest napojem łatwo dostępnym prawie na całym 
świecie, tanim i bezpiecznym. Dobrze gasi pragnienie i na-
wadnia organizm, nie wnosząc do diety zbędnych kalorii. 
Ma neutralny smak. Ponadto, co bardzo istotne, woda przy-
czynia się do utrzymania prawidłowych funkcji fizycznych 
i poznawczych. 

 mgr Sylwia Gudej  
Dietetyk, Polskie Towarzystwo Dietetyki 

woda w żywieNiu  
kobiet w CiĄży, karmiĄCyCh oraz dzieCi
Dlaczego woda jest niezbędna dla kobiety w ciąży i jej dziecka, jak uchronić się przed 
odwodnieniem oraz jakie zapotrzebowanie na wodę ma karmiąca, a jakie niemowlę?  
– O tym rozmawiamy z mgr Sylwią Gudej, dietetykiem z Polskiego towarzystwa Dietetyki.

WODA MAMy I DZIECKA

www.wodadladziecka.pl


www.powstrzymajrotawirusy.pl

