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Telo a myse? ženy po porodení bábätka naberá úplne iný rozmer ako kedyko?vek predtým. Fyziologické
a psychologické zmeny ju ovplyv?ujú niekedy aj celý ?alší rok. Netreba zabúda? na to, že vo vz?ahu sú vždy dvaja
a aj ke? je samotný pôrod výsostnou záležitos?ou dám, mužov tieto popôrodné zmeny takisto ovplyv?ujú, formujú
a menia. Ako by? ženou, ktorej nie je vlastné telo po pôrode ?ahostajné a ako by? mužom, ktorý je empatický
a chápavý, ako ís? na prvé milovanie a ?ím si môžeme ako partneri pomôc?.
Všeobecne v spolo?nosti je zakorenené pravidlo, že žena má na zotavenie sa ur?ené šestonedelie (šes? týžd?ov od pôrodu). Ako dobre vieme, ženy nie sú tabu?kové a s koncom šiesteho týžd?a ešte mnohokrát nie je s nami všetko tak, ako by malo by? – bez oh?adu na
to, ?i sme ten typ matky, ktorý žije aktívne a snaží sa ?ím skôr dosta? do formy alebo na to ideme pomalšie a svoj popôrodný vzh?ad a kondíciu dávame v tomto období až na druhé miesto.

?asto je problémom novope?ených mami?iek práve to, že po pôrode nedostávajú to?ko pozornosti, ako by im prislúchalo. Teraz nehovoríme o manželoch, ?i partneroch, to by mala by? takpovediac samozrejmos?. Bežná prvorodi?ka ve?akrát nevie, ?i jej telo už je
v poriadku, ?o si dovoli? môže a ?o nie, služby zdravotníctva na ženu po šestonedelí už nedbajú tak ako predtým. Problém súvisí najmä so psychikou ženy – ak nie je mentálne vyrovnaná, aj fyzické zotavenie prichádza neskôr. Nie je na mieste popôrodný tlak okolia, ktorý
hlási, že žena má by? ihne? schopná a plná síl, vyzera? úžasne a všetko prekonáva? s úsmevom. Naopak - ?o na mieste ur?ite je - pomoc okolia. Prvý mýtus tak odbúraný máme – šestonedelia sa netreba skalopevne drža?, bez oh?adu na to, ?i bol pôrod prirodzený
alebo cisársky. ?o nás ?alej konkrétne ?aká?

Opuchy kon?atín

Jedna z najbežnejších ?ažkostí, ktoré ženy ?akajú. Opuchom nôh ?i rúk sa zrejme nevyhnete, pretože tekutina v tele vám uniká vo vä?šom množstve do tkanív. Ponúkajú sa jednoduché rady – pestro sa stravujte, vyberajte si potraviny, ktoré obsahujú mnoho bielkovín,
zložte prstene, obujte si nie?o pohodlné. Tohto problému by ste sa mali zbavi? pomerne rýchlo – do pár týžd?ov. Pozostatkom na vašom tele môže by? to, že budete na ?as potrebova? o kúsok vä?šiu obuv.

Tehotenské bruško

Nie vždy nám bruško zmizne ihne? po pôrode, drvivá vä?šina mami?iek odchádza z pôrodnice s takmer rovnakým bruškom, s akým tam aj prišla. Mnoho žien vyzerá ešte pár týžd?ov rovnako, ako po?as posledných dní tehotenstva. Tu treba ma? iba ve?kú dávku
trpezlivosti, pretože roztiahnutá maternica si túto trpezlivos? priam žiada. Po?ítajte s obdobím 4-6 týžd?ov. Ke? zmizne bruško, ešte vždy vás potrápi ovisnutejšia pokožka. A aj pokia? ani po roku nebudete ma? ploché bruško ako z ?asopisov, nezúfajte. Nestoja za tým
vždy iba brušné svaly ako také, prí?inou môžu by? aj hormóny. Cvi?te a spev?ujte si brušné svaly, úspech sa raz ur?ite dostaví, iba „?akacia“ doba je ve?mi individuálna.

Intímne miesta
U niektorých žien tu ide skôr o nekomfort a vizuálnu stránku, ako o zdravotné ?ažkosti. Všetky orgány sú po?as tehotenstva namáhané, ?o sa týka našich dolných partií, nemusíme si ve?a vysvet?ova?, vagína je po pôrode ochabnutejšia a ove?a uvo?nenejšia ako
kedyko?vek predtým. Bolestivos?, hanblivos?, nechu? a znížené libido, ale aj rozšírenie vagíny, popraskané, poudierané, ?i ?asto potrhané tkanivá, ktoré utrpia pôrodom traumu. Mnohokrát sa po pôrode zle zhojí hrádza, ?o spôsobuje bolesti pri styku a pocit vo?nosti.
Komplikácie v intímnej sfére partnerov sú tak nielen fyzické, ale aj psychické. ?as? problémov v intímnej sfére je možné odstráni? ?ahko. Ak ide o pocit menšej pružnosti, citlivosti alebo zvlh?enia, sta?í z ?asti posilni? svaly panvového dna cvikmi alebo rehabilitáciou
a zvlh?ovanie nahradi? lubrika?nými gélmi. Možnosti nápravy cvi?ením vám budú ur?ite známe – využívanie Kegelových cvi?ení, ktoré posil?ujú panvové dno a majú za úlohu práve „opravova?“ anatomické rozdiely, ktoré sú následkom pôrodov. V tomto období si treba
dáva? pozor na dvíhanie ?ažkých predmetov a zbyto?ne sa neza?ažova?. Problém pri zvä?šení a jazvách je zložitejší. Jedinou možnos?ou je chirurgický zákrok – perineoplastika – plastika hrádze. Hojenie po operácii aj po pôrode môžu urýchli? enzýmové lieky. Napríklad
pri plastických operáciách je úspešné a rýchle hojenie zárukou dobrého kozmetického efektu a želaného výsledku. V?aka vybraným enzýmom sa urých?uje regenerácia organizmu. Zlepšuje sa prekrvenie, u?ah?uje sa odbúravanie nežiaducich metabolitov a zabra?uje sa
vzniku ve?kých jaziev. Enzýmy napr. v lieku Wobenzym urých?ujú hojenie poopera?nej rany a pomáhajú zaisti?, aby jazva bola ?o najmenšia. Podávanie enzýmových liekov výrazne urých?uje vstrebávanie opuchov, krvných výronov a podliatin, ústup zápalov, a tým i
bolestí. Doba hojenia sa tak môže skráti? až o polovicu, ?o vedie i k rýchlemu návratu do koloto?a povinností.

Vlasy
Za všetko môže estrogén. Kým sme tehotné, vlasy nám rastú rýchlejšie a vlasy tak akoby nemali devä? mesiacov
pokoj a odpo?inok. Po pôrode estrogén klesá nižšie a aj vlasy sa tak dostávajú do pokojového štádia. Rast sa tak
stopne a v jednom momente nám tak vypadne viac vlasov ako oby?ajne. Zvy?ajne si vás to po?ká okolo 12.
týžd?a. Netreba sa ni?oho bá?, do roka vypadávanie ustane. Kvalita vlasov a bujné hrivy sa vám však
tehotenstvom a následným pôrodom zmeni? ur?ite môže.
Smútok s rados?ou, pla? so smiechom

Tehotenstvo a pôrod sú hormonálnou bombou, to na sebe s ur?itos?ou pozoruje každá žena. Rozcíti vás úplne všetko, aj pripálený obed. S týmto by malo po?íta? aj vaše okolie, aby neboli prekvapení, ke? to na vás príde. Tolerantný a chápavý partner je mimoriadne
dôležitý, mal by ženu vypo?u? a da? jej pocit, že pri nej stojí, je jej nápomocný a poskytne lásku, oporu a pochopenie. Nálady a precitlivenos? nemajú ni? spolo?né s popôrodnou depresiou, vtedy hovoríme o nebezpe?nej duševnej poruche, ktorú treba lie?i? minimálne
s psychológom.
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