CZEGO BOJĄ SIĘ KOBIETY W CIĄŻY?
Ciąża powoduje, że wiele kobiet pomimo tego, że jest w stanie „błogosławionym” zamartwia się i niepotrzebnie
stresuje. Jakie obawy kobiety mają najczęściej? I co robić, by nie myśleć negatywnie o ciąży i jej losach.
Jednym z najczęstszych lęków kobiet w ciąży jest myśl o poronieniu. Do poronienia zazwyczaj dochodzi na samym początku ciąży,
zanim jeszcze kobieta zorientuje się, że w ogóle w niej jest. W momencie, gdy lekarz ujrzy już bijące serduszko płodu na USG (6-8 tydzień ciąży), ryzyko poronienia spada do zaledwie kilku procent. Warto wiedzieć, że w większości przypadków do poronienia dochodzi
z powodu błędów genetycznych powstałych podczas zapłodnienia, na które nie masz zupełnie wpływu.
Kobiety obawiają się często, że ciąża zrujnuje ich ciało i już nigdy nie wrócą do wagi sprzed ciąży. W dużej mierze zależy to od
nich samych, a to czy uda się odzyskać wagę, sylwetkę i kondycję skóry sprzed ciąży wymaga od kobiety pewnej samodyscypliny.
Innym lękiem kobiet w tym czasie jest obawa, że dziecko urodzi się chore. Jednak ryzyko jest niewielkie, bo zaledwie około 4%
wszystkich dzieci rodzi się z jakąś wadą, wliczone są tutaj wady zarówno małe (np. niewielkie wady serca, które mijają samoistnie
po porodzie) jak i te duże (np. zespół Downa lub Edwardsa). Najlepiej jest myśleć pozytywnie, a najważniejsze wykonać wszystkie
zalecane przez lekarza badania prenatalne. Dobrze jest jeszcze przed zajściem w ciążę zacząć suplementację kwasem foliowym, który
zapobiega niektórym ciężkim wadom rozwojowym płodu.
Kobiety martwią się, że w ciąży przestaną być atrakcyjne dla swojego partnera. Nic bardziej błędnego! Wiele kobiet w ciąży za
sprawą podwyższonego poziomu estrogenu rozkwita. Wielu mężczyzn docenia bardziej krągłe kształty swojej drugiej połowy, w
szczególności większe i zazwyczaj twardsze (jędrniejsze) w czasie ciąży piersi. Pamiętaj, hormony ciążowe sprawiają, że kobieta w
ciąży staje się jeszcze bardziej kobieca, a dodatkowo jeśli zadba o siebie i sama dla siebie poczuje się atrakcyjna, z pewnością partner
również to dostrzeże i doceni.
Kobiety stresują się też z tego powodu, że poród będzie bolesnym, traumatycznym przeżyciem. Obawa przed bólem porodowym
jest rzeczą zupełnie naturalną. Wynika ona głównie z lęku przed nieznanym oraz naszych wyobrażeń o tym co może zdarzyć się
podczas porodu (nierzadko zbudowanych na podstawie zasłyszanych, mrożących krew w żyłach historiach innych kobiet). Poród w
dzisiejszych czasach bardzo rzadko jest już traumatycznym przeżyciem. Kobiety mają wpływ na to w jaki sposób chciałyby go przeżyć. Należy solidnie przygotować się do tej niepowtarzalnej chwili, jaką jest poród dziecka. Pamiętajmy jednak, że nie oznacza to, że
jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć i zaplanować każdej minuty porodu, bo każdy poród jest inny, ale na wiele jego aspektów
można mieć realny wpływ.
Częstym mitem, który przybija kobiety jest to, że karmienie piersią popsuje wygląd ich piersi. Prawda jest taka, że jeśli cokolwiek
przyczyni się do pogorszenia wyglądu kobiecych piersi to sam fakt bycia w ciąży, wiek oraz przybranie zbyt wielu kilogramów w
ciąży, a nie samo karmienie piersią. Dlatego należy postarać się nie przytyć zbytnio w ciąży. Należy także zadbać o odpowiednie
nawilżenie i uelastycznienie skóry piersi od samego początku ciąży. Codziennie rano i wieczorem trzeba wmasować w skórę piersi
silnie nawilżający krem (nie musi to być wcale super drogi krem wielofunkcyjny: ujędrniający, podnoszący piersi itp., wystarczy żeby
krem dobrze nawilżał skórę piersi).
Zapraszamy do odwiedzenia podstrony http://opiekaprenatalna.szpital.suwalki.pl/ oraz profili na: facebooku POMOC KOBIETOM
W CIĄŻY i na Twitter PomocKobietomWCiąży. Zarówno na podstronie oraz na tych profilach można znaleźć informacje, gdzie się
zwrócić o pomoc i jak dbać o zdrowie swoje i dziecka w ciąży.
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