
KARTKA DO SZPITALA 

 
ĆWICZENIA NA POCZĄTEK REHABILITACJI W POŁOGU PIERWSZE DNI W SZPITALU 

 
Zanim wstaniesz po porodzie warto wykonać kilka prostych ćwiczeń. Dzięki temu nie będzie Ci się 

kręciło w głowie i poczujesz się pewniej. 
 

Ćwiczenie 1. (5 powtórzeń) 
WDECH - skieruj powietrze do bocznych i tylnych części żeber oraz do brzucha. Wdech powinien być spokojny i 
niepogłębiony. 
 
WYDECH - na „HHH” dociągnij żebra do spojenia łonowego. Wydech powinien 2 razy dłuższy od wdechu. 
 

Ćwiczenie 2. (20 powtórzeń) 
Rozprostuj palce dłoni. Obciągnij palce stóp do dołu (stopa point). Utrzymaj 5 sekund oddychając normalnie. 

 
Zaciśnij uniesione w górę ręce w pięści. Równocześnie obciągnij palce stóp na siebie (stopa flex). Utrzymaj 5 
sekund. 
 

Ćwiczenie 3. (5 powtórzeń) 
W leżeniu na plecach naprzemienne uginanie i prostowanie kolan.  
 

Ćwiczenie 4. (5 powtórzeń) 
W leżeniu na plecach na wydechu przyklej dolną część pleców do podłoża, na wdechu rozluźnij. 
 

PIERWSZE WSTAWANIE PO PORODZIE – 6-12 godzin po porodzie 
 

1. Ugnij nogi w kolanach. 
2. Dociśnij ranę i brzuch. 
3. Obróć się na bok cały czas dociskając ranę. 
4. Na wydechu unieś tułów odepchnij się od łóżka za pomocą ręki. 
5. Poproś o wodę jeśli to możliwe zostań w pozycji siedzącej. 
6. Delikatnie wstań, postaraj się całkiem wyprostować. 
 

Jak ćwiczyć w połogu dno miednicy? 

1. Ułóż się w wygodnej pozycji tak, aby rozluźnić brzuch, uda i pośladki. Najlepsze pozycje do ćwiczeń to: leżenie 
na plecach, boku lub na brzuchu. 

2. Oddychaj swobodnie.  

3. Nie forsuj mięśni, wystarczy delikatna aktywacja.  

4. Jeśli będziesz czuła, że mięśnie się męczą, przerwij ćwiczenie i wróć do niego po kilku godzinach.  

5. Jeśli poczujesz napięcie w brzuchu, udach lub pośladkach, zmniejsz intensywność ćwiczeń.  

6. Ważniejsza jest jakość ćwiczeń niż liczba powtórzeń.  

 



Pierwsze 2-3 tygodnie po porodzie: Na wydechu podciągnij dno miednicy, na wdechu rozluźnij. Polecamy ćwiczyć 
przy każdym karmieniu w ciągu dnia po 3-5 razy. 

Jeśli po 2-3 tygodniach nie widzisz różnicy lub nie jesteś w stanie zaktywizować mięśni, koniecznie zgłoś się na 
rehabilitację poporodową.  

CO MOŻE NIEPOKOIĆ I JEST WSKAZANIEM DO DIAGNOZY I TERAPII U REHABILITANTA 
UROGINEKOLOGICZNEGO? 

1. Uczucie ciążenia, ciągnięcia w dole brzucha, po upływie dwóch tygodni od porodu. 

2. Wybudzanie się w nocy w celu oddania moczu.  

3. Uczucie gazów w pochwie.  

4. Uczucie ciała obcego w pochwie.  

5. Popuszczanie moczu w trakcie wysiłku, podczas śmiechu, kaszlu, kichania. 

6. Nietrzymanie moczu, gazów, stolca.  

7. Ból w trakcie współżycia.  

8. Częste zaparcia, hemoroidy.  

9. Uczucie dyskomfortu (ciągnięcie, kłucie, pieczenie, ból, sztywność) w okolicach blizny. 

Czy jestem w grupie ryzyka po porodzie?  

1. Masa urodzeniowa dziecka jest wyższa niż 4 kg.  

2. Mam rozstęp mięśni prostych brzucha.  

3. Rodziłam przez cięcie cesarskie, blizna ciągnie. 

Jakie objawy powinny mnie niepokoić i są wskazaniem do diagnozy i terapii?  

1. Uczucie ciążenia, ciągnięcia w dole brzucha, po upływie dwóch tygodni od porodu. 

2. Wybudzanie się w nocy w celu oddania moczu.  

3. Uczucie gazów w pochwie.  

4. Uczucie ciała obcego w pochwie.  

5. Popuszczanie moczu w trakcie wysiłku, podczas śmiechu, kaszlu, kichania. 

6. Nietrzymanie moczu, gazów, stolca.  

7. Ból w trakcie współżycia.  

8. Częste zaparcia, hemoroidy.  

9. Uczucie dyskomfortu (ciągnięcie, kłucie, pieczenie, ból, sztywność) w okolicach blizny. 


