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Pierwsza wizyta po?o?nej
Obawiasz si? pierwszej wizyty po?o?nej? Zupe?nie niepotrzebnie! Dowiedz si? jak wygl?da
wizyta, ile razy po?o?na mo?e Ci? odwiedzi? w domu i kiedy j? wybra?.
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Udost?pnij
Niektóre kobiety obawiaj? si? pierwszej wizyty po?o?nej ?rodowiskowej. Boj? si?, ?e b?d?
obserwowane i oceniane. Zupe?nie niepotrzebnie! Wizyta piel?gniarki ?rodowiskowej mo?e
by? nieocenion? pomoc? dla rodziców. To doskona?y moment, ?eby zada? wszystkie
nurtuj?ce pytania, rozwia? w?tpliwo?ci, a tak?e nauczy? si? przydatnych umiej?tno?ci.

Kiedy wybra? po?o?n? ?rodowiskow??
Po?o?n? ?rodowiskow? mo?na wybra? w ka?dym momencie ?ycia. Najcz??ciej kobiety

wybieraj? j? w trakcie ci??y lub po narodzinach dziecka. W pierwszym przypadku mo?na
umówi? si? na spotkania edukacyjne, w czasie których kobieta przygotowywana jest do
narodzin dziecka, piel?gnacji noworodka oraz karmienia piersi?. Po narodzinach dziecka
po?o?na ?rodowiskowa przychodzi na wizyt? patrona?ow?. Wizyta taka odbywa si? w ci?gu
48 godzin od zg?oszenia. Po?o?na opiekuje si? kobiet? w po?ogu i noworodkiem.

Jak zorganizowa? wizyt? po?o?nej w domu?
W wi?kszo?ci przypadków szpital powinien poinformowa? przychodni? rejonow? o
narodzinach dziecka, a ta z kolei powinna skontaktowa? si? z rodzicami w celu odbycia wizyty
(w terminie kilku dni po powrocie matki i dziecka do domu). W praktyce wygl?da to jednak
ró?nie. Niektóre szpitale faktycznie informuj? przychodnie, w innych przypadkach sami
b?dziecie musieli odwiedzi? placówk?, wybra? po?o?n? i zg?osi? ch?? odbycia takiej wizyty.
Wtedy b?dziecie mogli sami wybra? osob?, która ma was odwiedzi?. Wizyty po?o?nej po
porodzie nie s? obowi?zkowe, ale warto si? na nie zdecydowa?.

Jak przebiega wizyta patrona?owa?
Podczas wizyty patrona?owej po?o?na zbiera szczegó?owy wywiad odno?nie przebiegu
porodu i oceny stanu zdrowia narodzonego dziecka. Po?o?na zapisze wszystkie wa?ne dane
rodziców i maluszka. Je?li jeszcze nie wybrali?cie przychodni dla dziecka, po?o?na mo?e
Wam w tym pomóc, a tak?e razem z Wami wype?ni? niezb?dne dokumenty. Tyle w temacie
formalno?ci.
Po?o?na powinna tak?e obejrze? i zbada? dziecko. Je?li niepokoi Ci? wygl?d p?pka
maluszka, poka? go po?o?nej i zapytaj o prawid?ow? piel?gnacj?. Je?eli nie masz pewno?ci,
czy stolce dziecka wygl?daj? prawid?owo – poka? po?o?nej brudn? pieluszk?. Zadaj
wszystkie nurtuj?ce Ci? pytania odno?nie piel?gnacji niemowlaka. Dobrym pomys?em b?dzie
spisanie ich wcze?niej na kartce. Je?li chcia?aby?, aby po?o?na poinstruowa?a Ci? w
zakresie k?pieli malucha, popro?, aby?cie wyk?pali dziecko wspólnie przy jej asy?cie.
Dobrym pomys?em b?dzie tak?e skonsultowanie kwestii zwi?zanych z karmieniem
niemowlaka i laktacj?. Je?li masz w?tpliwo?ci, czy dobrze karmisz male?stwo lub czy robisz
to wystarczaj?co cz?sto, mo?esz zapyta? o to po?o?n?. Je?li chcia?aby? pozna? inne
pozycje do karmienia, popro? specjalistk?, aby Ci je pokaza?a. By? mo?e ju? dotkn?? Was
problem kolek, a mo?e jeszcze si? z nim zetkniecie – warto dowiedzie? si? jak sobie z nimi
radzi?. Zapytaj o kwesti? zwi?zane ze szczepieniami, a tak?e wizytami kontrolnymi w
przychodni.
Spotkanie z po?o?n? to tak?e dobry moment, aby porozmawia? o zdrowiu matki i po?ogu.
Je?li krwawienie Ci? niepokoi i wola?aby?, aby po?o?na sama sprawdzi?a, czy wszystko
wygl?da tak, jak powinno, popro? j? o to. Je?li martwisz si? o wygl?d swojego brzucha lub
szwów, o wszystkim otwarcie rozmawiaj ze specjalist?. Na pocz?tku mo?e by? to dla Ciebie
nieco kr?puj?ce, ale pami?taj, ?e po?o?na takie rozmowy odbywa codziennie, a nawet kilka
razy dziennie. Tu nie ma miejsce na tematy tabu.

Ile razy mo?e odwiedzi? Ci? po?o?na?

Po?o?na ?rodowiskowa odwiedzi Ci? kilka razy – 4 lub maksymalnie 6 w zale?no?ci od
Twoich potrzeb. Umów si? na kolejn? i nast?pn? wizyt?, je?li uwa?asz, ?e spotkanie by?o
warto?ciowe i pomocne. Je?li nie chcesz, aby po?o?na odwiedzi?a Ci? ponownie, podzi?kuj
jej i nie umawiaj si? na kolejn? wizyt?. Po?o?na w trakcie wizyty mo?e tak?e zostawi? Ci
przydatne foldery i ulotki odno?nie opieki nad maluszkiem.
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