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MAMA W
CENTRUM  UWAGI

Zaplanowana ciąża – co możesz
zrobić?

Planując ciąże oprócz badań i
suplementacji możesz również
przygotować swoje ciało . 

Zacznij od oceny postawy ciała . Twoja
sylwetka w tracie ciąży będzie się
zmieniać , warto mieć świadomość
które mięśnie należy rozluźnić , a które
wzmocnić aby zadbać o prawidłową
statykę miednicy i kręgosłupa .

Pomoże Ci w tym fizjoterapeuta
uroginegologiczny , który również
podpowie jak przygotować mięśnie
dna miednicy do ciąży i porodu ,

sprawdzi czy potrafisz właściwie
oddychać , czy Twoje przepony pracują
równomiernie oraz podpowie na co
zwrócić uwagę w trakcie ciąży , aby nie
przeciążać stawów .

Jeśli starania o dziecko trwają dłuższy
czas można dodatkowo mobilizować
powłoki brzuszne i jajowody aby
proces zapłodnienia przeszedł
sprawniej . 

Jeżeli masz bliznę (np . po cc) w
obrębie jamy brzusznej – zadbaj o nią ,

mobilizuj przed zajściem w ciążę ona
również musi być w dobrej kondycji (o
bliźnie przeczytacie w oddzielnym
tekście).
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Aktywność w ciąży

Poród jest dla organizmu
ogromnym wysiłkiem . Jeśli 
przed ciążą nie byłaś aktywna 

to warto podjąć jakąś formę
aktywności np . spacery , joga
prenatalna , trening dla kobiet 
w ciąży itd . Aktywność fizyczna w
ciąży przynosi wiele korzyści
zarówno dla mamy jak i dla dziecka.
Jednak to jaki trening jest odpowiedni
dla Ciebie zależy od wielu czynników . 

 Najważniejsza jest zgoda lekarza , który
zna przebieg ciąży . Zadbaj także o
mięśnie dna miednicy – powinnaś je
wzmocnić . 

.

- p r z e d ,  w  t r a k c i e  i  p o  c i ą ż y

TWOJA  SYLWETKA  

W  TRACIE  CIĄŻY  

BĘDZIE  SIĘ  ZMIENIAĆ



skonsultuj się z położną lub
fizjoterapeutą uroginekologicznym ,

który nauczy Cię rozluźniania
mięśni dna miednicy , technik
oddechowych i odpowiednio
pokieruje dalej .

dobierz ćwiczenia wzmacniające
dostosowane do trymestru ciąży ;

zawsze informuj prowadzącego ,   

 że jesteś w ciąży .

bądź pod opieką fizjoterapeuty
uroginekologicznego , który
dobierze ćwiczenia w taki sposób
aby np . odciążyć odpowiednie
struktury , nauczy Cię jak pracować
aby problemy po ciąży się nie
pogłębiły .

wybierz ćwiczenia spokojne ,

medytacyjne i oddechowe np . Joga

Dobór odpowiednich ćwiczeń zależy
od celu jaki chcesz osiągnąć: 

Chcesz przygotować się do porodu

Chcesz utrzymać kondycję

Masz problemy uroginekologiczne
np . wysiłkowe nietrzymanie moczu ,

nadmierne napięcie mięśni dna
miednicy , parcia naglące itp .

Chcesz zredukować stres

wady postawy ciała np . skolioza
ciąża bliźniacza
pogłębiona lordoza lędźwiowa
osłabione napięcie mięśniowe
nieodpowiednia aktywność fizyczna
podejmowana w ciąży i po porodzie .

Rozejście mięśni prostych
brzucha po porodzie – czy 
mogę tego uniknąć???

Rozejście mięśni prostych
 brzucha występuje w każdej 
ciąży i jest fizjologiczne , problem
pojawia się wtedy, gdy po 
porodzie mięśnie nie wracają na
swoje miejsce, a kresa biała- łącząca
mięśnie proste jest mocno rozciągnięta
lub jej ciągłość jest przerwana .

Predyspozycją do uszkodzenia kresy
białej będą:
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Już w ciąży możesz zadbać
o swój brzuch , aby uniknąć
uszkodzenia kresy białej po 

porodzie . W ciąży Twoje ciało 

uwalnia hormony , które wpływają
rozluźniająco na tkanki . Ten proces
można kontrolować , tak aby brzuch
rozciągał się równomiernie a nie
tylko w najbardziej newralgicznym
punkcie jakim jest kresa biała . Nawet
jeśli masz rozejście po pierwszej ciąży ,

zadbaj o nie teraz ! 

Urodziłaś! Całą uwagę skierowałaś na
maleństwo…ale co z Tobą?

Zacznij działać i myśleć również o
sobie . Im wcześniej , tym lepiej . 

Możesz usłyszeć „Urodziłaś , twój
brzuch/seks/trzymanie moczu już nie
będzie jak dawniej” – ale niekoniecznie ! 

Jeszcze w okresie połogu skorzystaj z
wizyty u fizjoterapeuty
uroginekologicznego , który pomoże Ci
aktywować mięśnie dna miednicy i
mięśnie stabilizujące : poprzeczny
brzucha i wielodzielny . Dodatkowo
nauczy Cię prawidłowo oddychać i
poruszać się , przywracając prawidłową
biomechanikę ciała . Dzięki pomocy
fizjoterapeuty będziesz wiedziała jak
wzmacniać osłabione struktury a nie je
przeciążać . 



Wstawaj i kładź się przez bok
Popraw postawę ciała
Naucz się jak nosić dziecko – nie
odchylaj się do tyłu
Nie dźwigaj
Zadbaj o odpowiednią pozycje
podczas karmienia
Pracuj z blizną jeśli jesteś po
cesarskim cięciu (patrz artykuł o
bliźnie)

Minęło kilka miesięcy a Twój brzuch
nadal wystaje?

Prawdopodobnie masz rozstęp mięśni
prostych brzucha . W okresie ciąży , gdy
brzuch staje się coraz większy , kresa
biała (pasmo włókniste łączące dwie
części mięśnia prostego brzucha)

rozciąga się a mięśnie rozsuwają się
na boki . Mocno rozciągnięta kresa
biała może ulec zwiotczeniu , a nawet
przerwaniu – wtedy po porodzie nie
dochodzi do samoistnego powrotu
mięśni prostych do prawidłowego
położenia . Terapia rozstępu daje
naprawdę duże efekty .

Naucz się nie obciążać kresy białej.
Jak?

Zaczynasz poznawać swój 
brzuch, jednak skóra nadal 
mało elastyczna i… estetyczna?

Myślisz - żeby mieć ładny brzuch , 

należy ćwiczyć głównie brzuch . 

Nie jest to prawdą . Ćwiczenia
ogólnokondycyjne , ogólnorozwojowe
pobudzają metabolizm , przyśpieszają
przemianę materii i dzięki temu skóra
będzie się uelastyczniać a wygląd
brzucha poprawiać . Popularne
„brzuszki” mogą nawet pogorszyć
wygląd brzucha , jeśli Twoje ciało nie
jest na nie gotowe . 

Miejscowo (na brzuchu) warto
wykonywać zabiegi . Z domowych
sposobów możesz stosować np . masaż
kostką lodu , suche szczotkowanie ,

peeling z ziaren kawy itp . W przypadku
rozstępów na brzuchu warto rozważyć
specjalistyczne zabiegi . 

Najważniejsze – bądź cierpliwa . Skóra
uelastycznia się najdłużej ! Odbudować
mięśnie możesz już w kilka miesięcy ,

jednak odbudowę skóry liczymy w
latach . Nawet do 3 lat po porodzie . 
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EFEKT  PO  3  MC  PRACY
 -  NIE  TRAĆ  NADZIEI  !



CUKRZYCA
CIĄŻOWA

Cukrzyca ciążowa jest stosunkowo
częstym powikłaniem metabolicznym ,

które występuje u kobiet w ciąży .

W Polsce cukrzyca ta rozwija się u
około 7% ciężarnych.
Cukrzyca ciążowa , tak samo , jak
cukrzyca typu 1 oraz 2 , jest rodzajem
zaburzenia gospodarki
węglowodanowej i objawia się
podwyższonym poziomem glukozy we
krwi . 

Kiedy występuje cukrzyca nazwana
cukrzyca ciążową? 

Kiedy u kobiety w ciąży zostanie
zdiagnozowana cukrzyca , ale nie
chorowała ona przed zajściem w ciążę .

Zazwyczaj diagnoza choroby
następuje między 24 a 28 tyg . ciąży . 

W tym okresie kobiety powinny
wykonywać doustny test obciążenia
glukozą . Niewielki odsetek kobiet
wymaga leczenia insuliną , jednak u
większości wystarczy modyfikacja
diety i aktywności fizycznej .

Jakie objawy występują przy
cukrzycy ciążowej?

Tu pojawia się problem , ponieważ
cukrzyca ciążowa nie wyróżnia się
specyficznymi objawami . Symptomy
nakładają się z dolegliwościami
charakterystycznymi dla okresu ciąży .

Praktyczne każda ciężarna częściej
musi bywać w toalecie , czuje
przemęczenie , pojawiają się napady
głodu oraz znaczące pragnienie
połączone z suchością w ustach . 
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Nadciśnienie tętnicze
Wiek powyżej 35 roku życia 

Osoby z nadwagą lub otyłością
również są bardziej narażone na
wystąpienie cukrzycy ciążowej
U kobiet , które urodziły dziecko o
masie powyżej 4 kg
Kobiety , które chorowały już na
cukrzycę ciążową 

Chorują na zespół policystycznych
jajników
Są genetycznie obciążone ryzykiem
wystąpienie cukrzycy

Wszystkie te symptomy są
czymś co w okresie ciąży 

występuje , ale mogą też być 

to objawy cukrzycy , dlatego tak
istotnie jest wykonywanie badań
 w trakcie ciąży .

Jakie są przyczyny rozwoju 
cukrzycy ciążowej?

W okresie ciąży występują spore
wahania hormonalne .

Podnosi się poziom wydzielania
estrogenu , progesteronu , prolaktyny
oraz laktogenu łożyskowego .

Hormony te są niezbędne do
prawidłowego rozwoju płodu ale mają
również działanie antagonistyczne 

dla insuliny . Podwyższone stężenie
może w dużej mierze upośledzić
działanie insuliny oraz obniżać
wrażliwość komórkową na nią . 

Na poziomy hormonów znaczącego
wpływu nie mamy , ale są pewne
czynniki , które mogą wpływać na
wystąpienie cukrzycy ciążowej . Do
takich czynników zaliczamy :

 

- O K I E M  D I E T E T Y K A



Węglowodany ustawiane są  na
poziomie 40-50% dziennego
zapotrzebowania .

Białko stanowi 20% dziennego
zapotrzebowania (1 ,3g/kg masy
ciała).

Tłuszcze natomiast stanowią 20-30
% dziennego zapotrzebowania .

Jak powinna wyglądać dieta kiedy
zostanie rozpoznana cukrzyca
ciążowa?
 

Oczywiście kobieta z rozpoznaną
cukrzycą ciążową nie powinna chodzić
głodna , ale nie oznacza to , że powinna
jeść wszystko na co przyjdzie ochota .

Może to skutkować nadmiernym
przyrostem masy ciała (u kobiety w
ciąży optymalny przyrost wagi waha
się miedzy 10 , a 14 kg).

 

Wracając do naszego pytania . Jak
powinna wyglądać dieta w
cukrzycy ciążowej?
Ilość kalorii powinna zostać
ustalona przez dietetyka lub
diabetologa i powinna wynosić
miedzy 1500-2400 kcal.
 

W ciągu dnia powinno pojawić się od
6 do nawet 8 posiłków (3 posiłki
główne pozostałe to przekąski).
Dzięki takiemu rozkładowi w
łatwy sposób można utrzymać w
normie glikemię . Posiłki spożywamy
co 2-3 godziny . Z diety muszą zostać
wyeliminowane węglowodany proste :

cukier , słodycze , przetwory owocowe ,

dżemy i miód .

Bardzo istotne jest 
wykonywanie badania ciał
ketonowych w moczu przy 

pomocy pasków testowych ,

pojawienie się ich oznacza , 

że organizm jest w stanie głodu
i jest to niebezpieczny stan dla
matki , jak i dla dziecka .

Najlepszym rozwiązaniem tego jest
włączenie dodatkowej kolacji .

Na kolejnej stronie prezentujemy
przykładowy JADŁOSPIS na 1900
kalorii .
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KOBIETA  Z
ROZPOZNANĄ
CUKRZYCĄ  CIĄŻOWĄ
NIE  POWINNA
CHODZIĆ  GŁODNA



Chleb żytni razowy  3 kromki (90 g)

Serek śmietankowy nisko
tłuszczowy  6 łyżeczek (60 g)

Szynka z indyka 3 plastry (30 g)

Sałata 2 liście (10 g)

Orzechy włoskie 3 sztuki (12 g)

Czekolada gorzka 1 kostka (5 g)

Jogurt naturalny 1 kubek (150 g)

Maliny świeże/mrożone  1 garść (70
g)

Płatki owsiane 2 łyżki (20 g)

Siemię lniane 2 łyżeczki (10 g)

Wiórki kokosowe 1 łyżeczka (3 g)

Jabłko  1 średnia sztuka (200 g)

Orzechy laskowe 1 łyżka (15 g)

Ryż basmati - pół woreczka (50 g)

Filet z indyka  1 porcja (150 g)

Oliwa z oliwek 1 łyżka (10 g)

Papryka żółta - pół średniej sztuki
(100 g)

Marchew  2 sztuki (100 g)

Ser meozzarella półtusty  pół sztuki
(60 g)

Pomidor  1 duża sztuka (200 g)

Bazylia świeża 5 liści (15 g)

Oliwa z oliwek 1 łyzka (10 g)

Jadłospis 1900 kcal (przykładowy)

Śniadanie: Kanapki z serem , sałata i
wędlina , orzechy
włoskie
 

Składniki :      

 

II śniadanie : Jogurt z lnem , wiórkami
kokosowym , gorzką czekoladą i
malinami
 

Składniki :

 

Przekąska: Orzechy laskowe , jabłko 

 

Składniki :

Obiad: Ryż z indykiem , papryką i
marchewką 

 

Składniki :

Podwieczorek: Caprese z mozzarelli i
pomidorów z bazylią 

 

Składniki :

Chleb żytni razowy  2 kromki     
 (60 g)

Jajko  2 sztuki (100 g )

Kiełki  1 łyżka (10 g)

Rzodkiewka 2 sztuki (30 g)

Chleb żytni razowy  1 kromka     

 (30 g)

Hummus  2 łyżeczki (30 g)

Kiełki  1 łyżeczka (10 g)

Pomidor  2 plastry (40 g)

Kolacja: Kanapki z jakiem ,

rzodkiewką i kiełkami
 

Składniki :

 

Przekąska przed snem: Kanapki z
hummusem , pomidorem i kiełkami
 

Składniki :

Podsumowując , cukrzyca ciążowa
jest czymś stosunkowo częstym ,

ale nie należy jej lekceważyć . Nie
leczona może zaszkodzić mamie , jak
i dziecku dlatego tak istotne jest
regularne wykonywanie badań w
czasie ciąży . Jeżeli cukrzyca ciążowa
została stwierdzona , to niezbędna
jest konsultacja specjalisty , który
dokładnie przygotuje i rozpisze plan
żywieniowy , aby jak najlepiej
wesprzeć organizm 

w leczeniu cukrzycy .
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BLIZNA PO  CC

Faza zapalna (trwa 48/72 h)

Faza proliferacyjna ( 10/15 dni)
Faza remodelingu (trwa nawet 2

Cesarskie cięcie - zabieg czy
operacja?
 

Cesarskie cięcie to operacja nie
lekceważ tego . CC rozpoczyna się od
znieczulenia , zazwyczaj typu
podpajęczynówkowego , w
wyjątkowych sytuacjach (gdy operacja
wykonywana jest w trybie pilnym)

konieczne jest znieczulenie ogólne
pod narkozą . Kolejnym etapem
operacji jest cewnikowanie , ponieważ
pęcherz podczas operacji musi być
nieustannie opróżniany , by nie
stanowił przeszkody podczas
wyjmowania dziecka .

Procedura podczas operacji polega na
wykonaniu nacięcia na dolnej części
brzucha (o długości ok . 15
centymetrów), a następnie nacinaniu i
rozchylaniu kolejnych tkanek , mięśni i
otrzewnej , którą należy rozerwać , aby
dostać się do macicy . Po nacięciu
macicy następuje wyjęcie dziecka
przez lekarzy . Po tym etapie
następuje odcięcie pępowiny ,

wydobycie łożyska i czyszczenie
macicy z pozostałości oraz zszywanie
jamy brzusznej .

Masz bliznę. Jak o nią dbać ?
 

Musimy pamiętać , że etap gojenia się
rany jest długotrwały . 

Wyodrębniamy 3 fazy:

lata !)
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złe odżywanie
niedobory białka , wit . A I E
leki- sterydy
cytostatyki
zaburzenia krążenia , w tym złe
ukrwienie rany
zaawansowany wiek
zakażenie
neuropatia
radioterapia
zła technika 

Dlatego warto od samego 

początku o nią dbać tzn . 

chronić przed promieniami UV ,

urazami , chronić przed mrozem ,

odpowiednio pielęgnując (kremy         

 I maści dostępne w aptekach). 

W większości przypadków
 naturalne procesy naprawcze
organizmu prowadzą do
wytworzenia się blizny korzystnej 
z punktu widzenia estetycznego. 
Oczywiście ostateczny wygląd blizny
zależy od uwarunkowań
indywidualnych I predyspozycji
dziedzicznych .

Czynniki, które dodatkowo wpływają
na proces gojenia to:

operacyjna

-  w i e s z  c o  r o b i ć ?

CESARSKIE  CIĘCIE
TO  OPERACJA  -  NIE
LEKCEWAŻ  TEGO



przewlekłe bóle miednicy
mniejszej ,
bolesne miesiączki ,
niedrożność jelita cienkiego ,

niepłodność ,

inne niespecyficzne dolegliwości
przewodu pokarmowego , układu
rozrodczego i moczowego .

Czy zawsze jest tak pięknie?
Niestety nie - i nieestetyczna blizna
może być najmniejszym problemem.
 

Blizna może wyglądać nieestetycznie
ale także może powodować
dolegliwości bólowe . 

Wówczas mamy styczność z bliznami
patologicznymi , wśród nich
wyróżniamy :

-blizny zanikowe (atroficzne)

-blizny przerostowe(hipertroficzne)

-keloidy(bliznowce)

Do wyżej wymienionych przypadków
blizn , stosuje się różne metody
leczenia : od operacyjnego po zabiegi
fizykalne , np . laseroterapię czy
krioterapię .

 

Ponadto w wyniku nieprawidłowego
procesu gojenia mogą pojawić się
zrosty , które zaburzają mechanizm
przesuwalności tkanek między sobą .

Potrafią powodować dolegliwości
bólowe , do których najczęściej należą :

Terapia blizny po CC
 

Im wcześniej zaczniemy pracować z
blizną , tym lepsze efekty uzyskamy .

Najbardziej zadowalające rezultaty
można uzyskać, gdy blizna jest
świeża, tj. do 2 lat. 
Oczywiście starsze blizny , również
mogą nie być ładne i powodować
dolegliwości bólowe .

Wówczas należy umówić się z
fizjoterapeutą , który rozpocznie
terapię .

techniki rozluźniania     

 mięśniowo-powięziowego ,

techniki wisceralnej     
 (rozluźnianie powięzi narządów
wewnętrznych),

drenażu limfatycznego ,

kinesiotapingu , 

techniki terapii manualnej
miednicy , 

techniki terapii/mobilizacji blizny .

Najczęstszymi technikami , 
z których korzystają
 fizjoterapeuci przy pracy 

z blizną to :

Nie sama terapia - pracuj w domu
 

Należy pamiętać , że etap gojenia się
rany I tworzenia się blizny to
proces , który trwa nawet do 2 lat .
Wówczas proces przebudowy tkanek
jest intensywny I m .in . Dlatego
najłatwiej wpłynąć ja jej ostateczny
wygląd .

Jeżeli chcemy otrzymać
zadowalający efekt terapii należy
stosować autoterapię codziennie w
domu . Każdy przypadek jest inny,
dlatego podczas wizyty u
fizjoterapeuty Pacjentka zostanie
poinformowana co I w jaki sposób
robić, aby blizna wyglądała
estetycznie oraz nie sprawiała
dolegliwości bólowych . Warto
także zaopatrzyć się w maści lub
plastry przeznaczone do blizn .

 

OPRACOWANIE

EDYTA MECH
MGR FIZJOTERAPII
BLIZNA - TERAPIA

KOMPLEKSOWA



ROZWÓJ  DZIECKA

Każde dziecko rozwija się w
innym tempie – nie porównujcie
tylko obserwujcie swojego malucha
( słyszymy „ma 6 miesięcy i nie
siedzi !” – to nic złego !)

 Zaufajcie swojej intuicji - tak to
Wy najlepiej znacie swoje dziecko ,

jeśli coś Was niepokoi – sprawdźcie ,

upewnijcie się . (możecie słyszeć
„wyrośnie z tego” „nie przesadzaj” –
jednak sprawdzić nie zaszkodzi . To
Wasz spokój)
Czasem niewielka zmiana to
ogromna zmiana dla rozwoju
psychomotorycznego dziecka –

kilka przykładów w dalszej części

Narodziny dziecka to rewolucja dla
całej rodziny . Jest ogromna radość ,

trochę obaw , nuta niepewności i…
bardzo dużo „dobrych rad”. 

Naszym celem jest wsparcie rodziców
w tej nowej rzeczywistości , zwrócenie
uwagi na różne aspekty ale
pamiętajcie o kilku najważniejszych
rzeczach :

Początek - 0-3 miesiące
 

Wielka zmiana dla Malucha to
ogromna przestrzeń jaka pojawia się
wokół niego oraz inne oddziaływanie
grawitacji . Niemowlę musi nauczyć się
funkcjonowania w nowych warunkach .

Leżenie na plecach

Ruchy dziecka są chaotyczne i
nieskoordynowane . Tułów nie
zapewnia wystarczającej stabilizacji ,
dlatego nawet obracanie głowy z
jednej strony na drugą towarzyszy
reakcja całego ciała . Dziecko leżąc na
plecach leży niesymetrycznie a
głowa jest obrócona w którąś
ze stron .

 

Powoli kształtuje się 

symetria i odkrywanie linii 
środkowej własnego ciała
 – główka znajduje się 

w przedłużeniu tułowia , rączki
łączą się w linii środkowej ciała . 

Wraz z budowaniem kontroli
ciała , Maluch coraz lepiej 
kontroluje głowę . Do końca 3-go
miesiąca powinien umieć 

przekręcić główkę bez widocznej
reakcji całego ciała .

Leżenie na brzuchu

W tej pozycji dziecko ma mocno zgięte
rączki i nóżki a ciężar ciała opiera 

na policzku , mostku .Pupa jest wyżej
dlatego obrócenie głowy z prawej
strony na lewą i odwrotnie jest już
dużym sukcesem (spory wysiłek). 

Z biegiem czasu łatwiej jest unosić
główkę . 

OPRACOWANIE

ANNA GAJCY-OLSZEWSKA
FIZJOTERAPEUTKA

DZIECIĘCA
NDT-BOBATH

-  k r o k  p o  k r o k u  a ż  d o  r o k u !



Dziecko w leżeniu na plecach
utrzymuje ciało symetrycznie – w
jednej linii jest nos , broda , mostek ,

pępek i spojenie łonowe ; rączki
łączą się przed klatką piersiową
(mogą być wkładane do buzi)
W leżeniu na brzuchu dziecko
utrzymuje podpór przez jakiś czas i
swobodnie obraca głowę
Dziecko odpowiada uśmiechem na
uśmiech (już w okolicach 2 mc)

Maluch zaczyna skupiać wzrok i
może podążać wzrokiem za
zabawką

Brak kontroli wzrokowej 
Odchylanie główki do tyłu 

Prężenie ciała
Ustawienie ciała w literkę „C”

(głowa zwrócona częściej w jedną
stronę)

Mocno zaciśnięte piąstki / stopy
Asymetria głowy 

Trudność przy kąpieli /
przebieraniu / przewijaniu /

karmieniu
Niechęć do leżenia na brzuchu 

Brak łączenia dłoni do linii
środkowej ciała 

Czego możecie oczekiwać, co warto
obserwować po 3 miesiącach:

Co powinno Was zaniepokoić, na co
zwrócić szczególną uwagę: 

Jeśli zauważycie któryś z tych
objawów - skonsultucie to ze
specjalistą . Często wystarczy zmiana
sposobu noszenia czy poprawienie
czynności , które robicie codziennie np .

przewijanie . Mała-wielka zmiana . Nie
bójcie się pytać .

4-7 miesięcy

Kolejne miesiące życia
Maluszka to bardzo intensywny 

rozwój i bardzo dużo nowych 
umiejętności. Dziecko ma 

opanowane stabilne leżenie na
brzuchu i na plecach oraz dobrze
wyczuwa już środek ciała . 

Pojawiają się początki przenoszenia
ciężaru ciała na jedną stronę np . żeby
drugą rączką złapać zabawkę . W
leżeniu na plecach maluch zaczyna
interesować się zabawkami i wyciągać
do nich rączki . Ruch ten nie powoduje
już utraty równowagi . 

Pod koniec 5 miesiąca dziecko zaczyna
się obracać na bok. Jeszcze trochę
potrwa zanim doczekamy się pełnego
obrotu , dlatego kiedy maluch
ma dosyć leżenia na brzuchu
informuje o tym rodziców
w inny sposób .

OPRACOWANIE

ANNA GAJCY-OLSZEWSKA
FIZJOTERAPEUTKA

DZIECIĘCA
NDT-BOBATH

OBSERWUJ  DZIECKO
I  PODĄŻAJ  ZA  JEGO
ROZWOJEM



Zainteresowanie zabawkami i
wyciąganie do nich rączek
Zabawa dłońmi oraz nogami (pod
koniec tego okresu)

Maluch dąży do wysokiego
podporu , obraca się wokół własnej
osi
Pełzanie oraz przekręcanie się z
pleców na brzuch i odwrotnie
Gaworzenie , śmiech

Jeśli dziecko ma problem z
wykonywaniem obrotów lub
przenoszeniem ciężaru na jedną
stronę – może mieć na to wpływ słaby
brzuszek – warto zmienić nawyki
pielęgnacyjne , tak aby wspomóc
wzmacnianie mięśni malucha i ułatwić
mu zdobywanie kolejnych
umiejętności .

Pod koniec 6 miesiąca powinniśmy
obserwować tzw . Wysoki podpór 

czyli podpór na wyprostowanych
rączkach , a tułów unosi się nad
podłoże . 

Minęło pierwsze pół roku!

Drugie półrocze to w większości nauka
przemieszczania się – obroty , pełzanie ,

pozycja czworacza i samodzielny
chód . Jeśli maluch opanował
wszystkie umiejętności do tej pory
(mocny brzuch , symetria ciała ,

unoszenie nóżek , przenoszenie ciężaru
ciała) to posiada wszystkie
umiejętności aby „pójść krok dalej”. 

Pierwsze zazwyczaj obserwujemy
obroty z plecków na brzuch . Dopiero
około 7 miesiąca pojawiają się obroty z
brzuszka na plecy (początkowo
niezbyt kontrolowane , trochę
przypadkowe). W tym okresie pojawia
się również „pełzanie”, najpierw do
tyłu a następnie do przodu . 

Czego możecie oczekiwać, co warto
obserwować:

Mocne odginanie głowy w leżeniu
na brzuszku lub unoszenie pupy
Brak zabawy w linii środkowej ciała
Preferencja jednej strony np . zawsze
prawą ręką sięganie po zabawkę ,

częściej obraca głowę w jedną
stronę
Pełzanie jednostronne - bez
obciążania na przemian prawej       
 i lewej strony
Niewielka aktywność - niechętne
unoszenie rąk i nóg
Podczas obrotu z pleców na brzuch
Maluch "odpycha" się głową
odginając ja do tyłu

Co powinno Was zaniepokoić, 
na co zwrócić szczególną uwagę: 

OPRACOWANIE

ANNA GAJCY-OLSZEWSKA
FIZJOTERAPEUTKA

DZIECIĘCA
NDT-BOBATH



8-18 miesiąc

W okolicach 8 miesiąca dziecko
przyjmuje pozycję czworaczą – jest to
dla niego bardzo trudna pozycja .

Trenując równowagę i przenoszenie
ciężaru maluch w tej pozycji kołysze
się w przód i w tył . 
Próby przemieszczania się mogą
kończyć się upadkiem na brzuszek i
twarz , jednak pod koniec 8 miesiąca
możemy zaobserwować pierwsze
sukcesy na tym polu .

W większości przypadków pojawia
się tu pytania – co z siadaniem?? 

Pojawia się ono właśnie w tym okresie .

Z pozycji czworaczej lub podporu
bokiem przechodzi do siadu . Siad jest
ciekawy , jednak znacznie ciekawsze
jest przemieszczanie się więc
zazwyczaj dziecko siedzi krótko . 

Pod koniec 9 miesiąca dziecko
podejmuje próby pionizacji – przy
meblach lub swobodnie próbuje stać
 i utrzymać równowagę . Początki są
trudne , nogi rozstawione są szerzej 
i jest to niestabilna pozycja . 

Z czasem krokiem odstawno-

dostawnym pokonuje już krótkie
odległości przy meblach . 

Około 12 miesiąca zmożemy
zaobserwować pierwsze samodzielne
kroki.
W całym tym okresie warto zadbać o
stabilne (twarde) podłoże do zabawy
np . piankowe klocki . 

Dziecko może opanowywać sztukę
samodzielnego chodzenia aż do 18
miesiąca ! Jeśli ma rok i opanowało
wspomniane wczesniej umiejętności -
zapewnij mu przestrzeń i czekaj . 

Masz wątpliwości odnośnie jakości
podporu , pozycji czworaczej itp -

skonsultuj .

Zabawy - przekładania         

 zabawek z ręki do ręki
Przemieszczania się - obroty ,

pełzanie , pozycja czworacza ,       

 siad i pionizacja
Ciekawości świata i otoczenia

Mocne pochylenie do przodu w
siadzie lub ugina zawszę tę samą
nogę
Brak obciążania całej stopy w
samodzielnych chodzeniu np .

chodzenia na palcach

Czego możecie oczekiwać, 
co warto obserwować:

Co powinno Was zaniepokoić, 
co zwrócić szczególną uwagę: 

Tekst ma charakter wyłącznie
informacyjny i nie zastąpi 
wizyty u fizjoterapeuty, 
dlatego wszelkie 
wątpliwości koniecznie
skonsultuj z osobą, która
ma okazję zbadać 
Twoje dziecko.

OPRACOWANIE

ANNA GAJCY-OLSZEWSKA
FIZJOTERAPEUTKA

DZIECIĘCA
NDT-BOBATH



NIEMOWLAK  

U  LOGOPEDY

podczas karmienia słychać dźwięki
(cmokanie , klikanie) 

po karmieniu pojawia się pęcherzyk
na górnej wardze 

dziecko pręży się , odgina głowę
podczas karmienia 

dziecko zaciąga górną i/lub dolną
wargę przy ssaniu 

mleko wycieka z jamy ustnej 
dziecko często ulewa po karmieniu 

dziecko połyka powietrze podczas
karmienia 

karmienie jest bardzo
krótkie/bardzo długie 

dziecko zasypia podczas karmienia 

dziecko śpi z otwartą jamą ustną 

karmienie jest bolesne dla mamy
brodawki są poranione/spłaszczone
po karmieniu 

brak uczucia opróżnionej piersi po
karmieniu 

Z niemowlakiem do logopedy? Nie za
wcześnie? On jeszcze nie mówi?!

Wbrew pozorom - NIE za wcześnie .

Istnieją sytuacje , w których
powinniśmy udać się do
neurologopedy w okresie
niemowlęcym . Profilaktyka, wczesne
rozpoznanie i prawidłowa
interwencja to zapobieganie
problemom w zakresie jedzenia i
rozwoju mowy. 

Bardzo często spotykam się w swojej
praktyce zawodowej z trudnościami w
karmieniu noworodków i niemowląt .

Wyróżniamy kilka alarmowych flag,
na które warto zwrócić szczególną
uwagę: 

Warto udać się do 

neurologopedy i/lub doradcy
laktacyjnego i/lub
fizjoterapeuty . Niech zajrzą , 

zbadają , sprawdzą .

Być może dzięki tym wizytom 

uda się uratować drogę mleczną .

Może to nie jest "słabe mleko", ale
krótkie wędzidełko , albo kwestia
napięcia mięśniowego . Może to nie
 jest "brak mleka", ale zła pozycja .

Poszukujmy , sprawdzajmy , ale nie
zamykajmy możliwości na to co dobre .

Organizm to jedność - asymetria czy
nieprawidłowe napięcie mięśniowe jest
odzwierciedlane w jamie ustnej i może
być przyczyną trudności .

OPRACOWANIE

 KAMILA KUBASIAK
NEUROLOGOPEDA 

"KLINIKA JĘZYKA"

-  C o  p o w i n n o  n i e p o k o i ć  w  z a k r e s i e  k a r m i e n i a ?  

 

Zdjęcie wykorzystane za zgodą rodziców



budowę obszaru orofacjalnego
odruchy w obrębie obszaru ustno-

twarzowego
napięcie mięśniowe i symetrie
pracy mięśni orofacjalnych
wrażliwość twarzy na dotyk
koordynację ssania , połykania i
oddychania
sposób oddychania
rozwój funkcji przedjęzykowych
reakcje na bodźce słuchowe i
wzrokowe

utrudnia rozszerzanie diety
w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym wpływa na
artykulację .

jest jedną z przyczyn powstawania
wad zgryzu (brak prawidłowej
pozycji spoczynkowej języka ,

oddychanie torem ustnym)

wpływa na powstanie
nieprawidłowości w zakresie
funkcji (oddychanie , odgryzanie ,

żucie , połykanie)

wpływa na sprawność języka
(pionizacja języka , ruchomość ,

pozycja wertykalno-horyzontalna).

Co zatem neurologopeda sprawdza
u dzidziusia podczas takiej wizyty?

Wielu rodziców , wiele mam przed
wizyta usłyszy , że "to normalne".

Pytając - niestety nawet pediatrów -

dowie się tylko "to minie" lub "tak
musi być , zawsze boli . ." . Nie zawsze .

Warto szukać przyczyny , mimo
zmęczenia , mimo "dobrych rad" i
wszystkich przeciwności .

Wszelkie nieprawidłowości , trudności ,
niepokojące objawy w wymienionych
wcześniej obszarach mają swoje
pokłosie na kolejnych etapach
rozwoju .

Weźmy na warsztat skrócone
wędzidełko podjęzykowe -

bezpośrednio wpływa to na jakość
ssania i mleczną przygodę .

W dalszej konsekwencji :

nakarm dziecko 1 ,5- 2h przed  

 wizytą 

przygotuj odrobinę pokarmu  

 (mleko mamy lub mleko
modyfikowane) 

jeśli korzystacie z
butelek/smoczków przynieś je na
wizytę 

zabierz pieluszkę 

jeśli korzystasz z poduszki do
karmienia zabierz ją ze sobą 

przygotuj książeczkę zdrowia 

wypisz swoje pytania i wątpliwości ,
którymi chcesz podzielić się z
neurologopedą 

Jak przygotować się do wizyty 
u neurologopedy? 

W przypadku trudności z karmieniem
warto skonsultować się z
neurologopedą . Specjalista zbada ,

zdiagnozuje i dostosuje plan terapii do
potrzeb dziecka i mamy .

Neurologopeda pomoże nie tylko w
zakresie motoryki ssania , ale także
poprowadzi przez meandry
prawidłowego rozszerzania diety w
przyszłości .

OPRACOWANIE

KAMILA KUBASIAK
NEUROLOGOPEDA 

"KLINIKA JĘZYKA"

WIZYTA  NIEMOWLAKA
U  NEUROLOGOPEDY  

INWESTYCJĄ  NA
PRZYSZŁOŚĆ



CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ
WIĘCEJ? 

CHCESZ PRZEDYSKUTOWAĆ
DANY TEMAT?

AUTORZY TEKSTÓW TO
SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W
NASZEJ PLACÓWCE LUB
ZAPRZYJAŹNIENI -
ZAPRASZAMY NA ROZMOWE
LUB KONSULTACJĘ .

DZIĘKUJEMY ZA
ZAINTERESOWANIE NASZYM
E-BOOKIEM .

FENIX MEDICAL FITNESS
UL . PRZESKOK 2 

05-200 WOŁOMIN

WWW .FENIXKLUB .PL
786-111-488
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mgr Ewa Boniecka - fizjoterapeutka uroginekologiczna 

mgr Edyta Mech - terapia blizny 

mgr Anna Gajcy Olszewska - fizjoterapeutka dziecięca

mgr Kamila Kubasiak - neurologopeda w placówce "Klinika Języka"
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