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To, co wkładasz do swojego ciała fizycznego tuż przed poczęciem, przez całą ciążę, a także po 
porodzie, może mieć wpływ na twoje dziecko. Spożywanie idealnej żywności, rozpoznanie, 
jakiego jedzenia i picia należy unikać, rutynowe ćwiczenia, a także rzucenie palenia i alkoholu 
są naprawdę ważne, jeśli naprawdę chcesz zwiększyć swoje szanse na zrównoważony 
macierzyństwo. 
 

Zdrowe i zrównoważone spożywanie 
 
Nie musisz „konsumować za parę”, gdy jesteś w ciąży. Po prostu musisz mieć dodatkowe 
składniki odżywcze, które Twoje dziecko potrzebuje do zdrowego wzrostu, i mniej posiłków, 
które w rzeczywistości są bogatsze w sód, cukier i tłuszcz. Mogą one być niebezpieczne 
zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego dziecka – zobacz więcej na www.zdrowiewciazy.pl. 
 
Zaleca się codzienne spożywanie różnorodnych warzyw i owoców w różnych stylach i 
kolorach. Możesz także wypełnić produkty pełnoziarniste - 8 do 8 1/2 porcji dziennie, kiedy 
faktycznie się spodziewasz, jest naprawdę świetne. Bardzo ważne jest spożywanie posiłków 
bogatych w żelazo, takich jak czerwona wieprzowina i tofu, a także spożywanie dużej ilości 
produktów mlecznych, takich jak mleko o obniżonej zawartości tłuszczu, jogurt lub ser dla 
wapnia. Spożywanie produktów owocowych, warzyw i fasoli oraz spożywanie dużej ilości 
wody pomoże w przypadku wszelkiego rodzaju nieregularnych wypróżnień. 
 

 
 
Wysoki poziom kofeiny jest w porządku, gdy się spodziewasz, jednak ogranicz go do około 
2 filiżanek kawy lub nawet 6 ulubionych na raz. 
 
Bardzo ważne jest, aby nie nabawić się zatrucia pokarmowego, gdy spodziewasz się dziecka, 
dlatego trzymaj się z dala od posiłków, takich jak sery gładkie, pasztety i niegotowane jajka, 
ponieważ mogą zawierać bakterie. Bądź bardzo ostrożny, aby stosować się do doskonałych 
metod zdrowotnych podczas przygotowywania i przechowywania żywności. Jest to również 
doskonała wskazówka, aby nie jeść więcej niż jednej porcji tygodniowo ryb, które mają 
wyższy poziom rtęci. Należą do nich rekin/płatek, marlin i szerokodziób/miecznik. 
 

https://www.zdrowiewciazy.pl/
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Zdrowy przyrost masy ciała 
 
Bycie otyłym lub otyłym, kiedy faktycznie się spodziewasz, wiąże się z różnymi chorobami, 
które mogą mieć wpływ zarówno na Ciebie, jak i na Twoje dziecko, w tym poród martwego 
lub przedwczesnego porodu, nieprawidłowości, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę ciążową i 
depresję. Znaczna nadwaga może mieć wpływ na poród, a także na zdolność do karmienia 
piersią. Kobiety z nadwagą będą musiały przejść dodatkowe leczenie w czasie ciąży i porodu. 
 
Bycie niedowagą jest w rzeczywistości dodatkowym problemem w macierzyństwie. Może 
powodować większe ryzyko porodu przedwczesnego lub malutkiego dziecka. 
 
Twój lekarz na pewno powie ci, jaką wagę zaleca się uzyskać w trakcie ciąży. Będzie to 
zależeć od tego, ile mają wagi w punkcie wyjścia. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście masz 
normalną wagę przed upadkiem w ciążę, zbyt duża masa ciała również szybko jest szkodliwa 
dla Ciebie i Twojego dziecka. 
 
Jeśli twój lekarz uważa, że faktycznie przybierasz na wadze powyżej lub nawet poniżej 
zalecanego poziomu, możesz obserwować dietetyka, który zaleci ci, co jeść. 
 
Skrupulatne odchudzanie w celu zmniejszenia masy ciała nie jest zalecane, gdy jesteś w 
ciąży, ponieważ może to sugerować, że maluch nie otrzymuje wszystkich składników 
odżywczych, których potrzebuje. 
 

Napoje alkoholowe 
 
Ilekroć pijesz alkohol, przechodzi on przez łożysko, a także dostaje się do krwioobiegu 
dziecka. Spożywanie alkoholu zwiększa niebezpieczeństwo utraty nienarodzonego dziecka, 
urodzenia martwego dziecka, a także przedwczesnego porodu. Obfite picie może prowadzić 
do dolegliwości związanych z alkoholem u płodu, co może wywołać u dziecka problemy na 
całe życie. 
 
Jeśli wypiłaś procent alkoholu tuż przed tym, jak zdałaś sobie sprawę, że jesteś w ciąży, jest 
mało prawdopodobne, aby faktycznie uszkodził twoje dziecko. Jednak kiedy zrozumiesz, że 
faktycznie jesteś w ciąży, w rzeczywistości nie ma stopnia spożycia alkoholu wolnego od 
ryzyka. Im więcej wypijesz, tym większe potencjalne szkody wyrządzi Twojemu dziecku. 
Upijanie się (wypicie tony alkoholu przy jednej okazji) jest szczególnie ryzykowne dla 
Twojego malucha. 
 

Palić papierosy 
 
Palenie papierosów i mimowolne wdychanie podczas ciąży są bardzo szkodliwe dla dziecka. 
Zwiększają ryzyko powikłań położniczych, porodu przedwczesnego i utraty nienarodzonego 
dziecka. Mogą dodatkowo skutkować zmniejszoną masą urodzeniową, zespołem nagłej 
śmierci niemowląt, a także długotrwałymi problemami zdrowotnymi u Twojego dziecka. 
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Wiele kobiet zatrzymało się, gdy dowiadują się, że są w ciąży, ale po tej regresji. Nie pokonuj 
na własną rękę - to normalne. Po prostu spróbuj ponownie się poddać. Jeśli twój partner 
może łatwo rzucić palenie, masz większe szanse na powodzenie. W rzeczywistości nigdy nie 
jest za późno na poddanie się, dlatego porozmawiaj, aby dowiedzieć się więcej. 
 

Aktywność fizyczna 
 
Przyszłe panie są zachęcane do wykonywania codziennych ćwiczeń. Musisz rozwijać się 
między 150 a 300 minutami ćwiczeń o umiarkowanej intensywności każdego tygodnia. 
 
W rzeczywistości najlepiej jest trzymać się z dala od punktów, które mogą uszkodzić okolice 
brzucha, a nawet powodować duży stres i niepokój w stawach, takich jak wysoki efekt lub 
łączenie z zajęciami sportowymi. Nurkowanie z pewnością nie jest odpowiednie dla kobiet w 
ciąży. Zapobiegaj ćwiczeniom w upalne dni, a także upewnij się, że pijesz dużo wody, gdy 
jesteś dosłownie pełen energii. 
 

Immunizacja 
 
Jeśli planujesz zajść w ciążę, upewnij się, że zależy ci na czasie z szczepionką przeciwko 
różyczce (odrze) i ospie wietrznej (ospie wietrznej). Obie te choroby mogą powodować 
poważne komplikacje u Twojego dziecka. 
 
Parę szczepień zaleca się w czasie ciąży: 
 

• Grypa: Bycie w ciąży naraża cię na znacznie większe ryzyko trudności związanych z 
grypą (grypą). Grypa może być bardzo poważna również dla noworodka. Najlepszym 
sposobem zapobiegania grypie jest w rzeczywistości szczepienie przeciw grypie, które 
jest bezpłatne dla wszystkich kobiet w ciąży w ramach Narodowego Programu 
Szczepień. 

• Krztusiec: Krztusiec może być niebezpieczny dla noworodków. Tuż przed 
osiągnięciem wieku odpowiedniego do zaszczepienia, możesz chronić je wszystkie 
poprzez samodzielne leczenie. W rzeczywistości zaleca się wykonanie zastrzyku na 
krztusiec między 20 a 32 tygodniem ciąży. W rzeczywistości jest to również bezpłatne 
w ramach Narodowego Systemu Szczepień. 

• Narażenie na chemikalia 

• W rzeczywistości istnieje wiele związków, którym musisz zapobiegać, gdy jesteś w 
ciąży. Należą do nich zużyty dym papierosowy, niektóre chemikalia domowe, 
promieniowanie, mikroorganizmy i grzyby, ciśnienie, a także chemikalia w miejscu 
pracy. 

• Substancje chemiczne, które mogą zaszkodzić dziecku, obejmują niektóre antybiotyki, 
środki chemiczne do sterylizacji, środki czyszczące, a nawet materiały laboratoryjne, 
pestycydy, a nawet nawozy. Twoje dziecko może mieć wpływ, jeśli wdychasz je, 
połykasz, a czasem nawet dotykasz. Niebezpieczeństwo zależy od substancji 
chemicznej, a także od ilości, z którą wchodzisz w kontakt. 
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Ważne jest, aby porozmawiać z firmą, jeśli Twoja praca prowadzi Cię bezpośrednio do 
wymiany chemikaliów lub nawet materiałów, które mogą zaszkodzić Tobie lub nawet 
Twojemu dziecku. Zgodnie z przepisami możesz przejść do projektu wolnego od ryzyka, 
nawet jeśli jesteś wyluzowany. 
 

 
 

Dbanie o siebie. Dbanie o zdrowie psychiczne w czasie ciąży jest równie 
ważne jak dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne. 
 
To normalne, że jesteś zdenerwowana, gdy jesteś w ciąży, ale jeśli przypuszczasz, że 
faktycznie doświadczasz objawów prenatalnego stresu lub niepokoju, bardzo ważne jest, aby 
znaleźć pomoc tak szybko, jak to możliwe. Może być leczony.  
 
Upewnij się, że dużo odpoczywasz, a także pozwalaj na pomoc innych osób, szczególnie jeśli 
opiekujesz się innymi dziećmi. Możesz łatwo dodatkowo zastosować techniki relaksacyjne, 
aby złagodzić stres i niepokój oraz poradzić sobie z oczekiwaniem. Wiele kobiet odkrywa, jak 
relaksować mięśnie, oddychać ćwiczeniami fizycznymi, a nawet wyobrażać sobie spokojne, 
zrelaksowane ustawienia, które staną się przydatne. 


