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Tohle všechno vás může překvapit po
porodu! Bolavá prsa, pocení i povolené
břicho

Na některé věci vás nepřipraví ani sebelepší předporodní kurz, dula, porodní
asistentka nebo zasloužilá matka, co už porodila pět dětí. Porod je pro každou
ženu něčím zvláštním a především individuálním. Co všechno vás může v
porodnici překvapit a s čím byste měla počítat?

reklama

Bude vám horko a budete se potit

Vzpomínám, že těsně po porodu jsem nemohla skoro spát, a to nejen kvůli
tomu, že vedle mě leželo novorozeně, ale protože mi bylo vedro. Noční
pocení a horko je normální, protože hormony v těle se normalizují a vy se
budete zbavovat vody. Než se hladina normalizuje, může to trvat. Dávejte si
hlavně pozor, ať neprochladnete!

Budou vás bolet prsa

I když jste pravděpodobně připravená kojit, může vás hned po porodu
zaskočit, že vás prsa prostě bolí víc, než jste si myslela. Budou horká, citlivá,
a tak nějak přeplněná. Nejlepší lék je kojení správnou technikou.
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Budete cítit kontrakce

Jak to, že i po porodu máte dojem, že pořád rodíte? Zejména při kojení
budete cítit nepříjemné stahy v děloze, které budou střílet do celého těla. Je
to proto, že se začíná děloha zavinovat a zmenšovat do původního stavu, a
to holt bolí.

Bude se vám hůře sedět

Nebo nebudete schopná sedět vůbec. Jestli můžu ze své zkušenosti
poradit, vezměte si s sebou do porodnice nějaký polštářek pod zadek. Bude
se hodit. Pokud došlo k natržení hráze nebo vám hráz nastřihli, pak jsou
bolesti normální. Můžou přetrvávat delší dobu podle toho, jak dobře vás
zašili a taky jaké jsou regenerační schopnosti vašeho těla. Vyhýbejte se
dlouhému sezení a spíše stůjte. No a co, tak budete obědvat ve stoje!

Vaše břicho nebude menší

Jestli jste se po porodu podívala na svoje břicho, možná vás přepadla
deprese. Jak to, že vypadá pořád, jako kdybyste byla těhotná? Smiřte se s
tím, že návrat na původní váhu i k původnímu tvaru bude chvíli trvat.
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Nebudete chtít nikoho vidět

Bez ohledu na to, jak velkou euforii jste cítila, když jste porodila, můžete
krátce po porodu ještě v porodnici pociťovat vyčerpanost a absolutní

Bojíte se těhotenství a porodu? Tyhle
rady zkušené duly vám pomohou

Když na brusle, tak na
Harfu! A další tipy na
tenhle víkend

Biblické příběhy pro
děti, jaké tu ještě
nebyly

Kam se vydáte na
Velikonoce? Zkuste
Plzeň, Dobříš nebo
Lipno!
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nechuť přijímat návštěvy. Připravte se na to předem a nastavte pravidla. A
všem klidně řekněte, ať vás přijdou navštívit až po šestinedělí. Proč byste
měla přijímat návštěvy v noční košili, upocená, unavená a nenalíčená? Však
oni si počkají.

Nikdo vám neporadí

Jistě, dětské sestry jsou v porodnici od toho, aby vám pomohly, když budete
potřebovat. Ovšem jen těžko můžete vyžadovat, aby u vás stála sestřička
celý den a neustále odpovídala na vaše dotazy, co máte dělat. No ano, jste
na to sama a plenku se nakonec vyměnit naučíte i bez cizí pomoci.

Autor: iStock

Nebudete cítit nutkání močit

Porod je celkem namáhavá záležitost, která může způsobit otoky intimních
partií a ztrátu citlivosti. Proto se vám nemusí hned po porodu chtít čurat,
zvláště pokud byl porod vaginální a dlouhý nebo vám píchli epidurál. Jestli
se probudíte a uvidíte, že máte zavedenou cévku, neděste se, je to v
pohodě. Lepší cévka než se pomočit, no ne? S přeplněným močovým
měchýřem by měla děloha větší problém se zavinout.

Rooming-in budete chtít zrušit

Jasně, být neustále s miminkem, na které jste se tak těšila, je super věc.
Ovšem pokud jste měla dlouhý a namáhavý porod (a třeba i krátký, to je
jedno), můžete mít občas neuvěřitelnou touhu požádat sestřičky, aby si
novorozeně aspoň na hodinku odnesly někam k sobě a vy se mohla vyspat.
Kolotoč vstávání k dítěti, výměna plenek, vážení a tak dále jsou opravdu
vyčerpávající. Proč jen to ty sestry nechápou a vy se cítíte provinile?
Nestyďte se, zahoďte hrdost a požádejte o pomoc, když ji potřebujete.

Jak vypadá trpělivý, klidný a pohodový císařský řez? Podívejte se na tohle
VIDEO:

720p 480p 360p 240p
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Tak trefné a vtipné! Ilustrátorka skvěle
vystihla problémy těhotných žen

Panna
Vůdcovského žezla se na plné
čáře ujímají vaše ratolesti.
Tento víkend nabízí tolik

Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna
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Císařský řez: Klidně, pokorně a trpělivě na svět • VIDEO: Instagram/Jham
Frank Lugo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% sleva na šaty
Ulovte si své vyvolené šaty se slevou dřív, než vám je
někdo vyfoukne před nosem.
ZOOT

¿Necesita ayuda de Dios?
Usted puede comenzar una relación personal con Dios
ahora mismo. Ver cómo.
cadaestudiante.com
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poporodní deprese

KRÁSNÉ DOVOZOVÉ
ŠATY !!!!

Cena 295 Kč

Tričko s medvídkem

Cena 99 Kč

268X029 DĚTSK DÍVČÍ
KOTNÍ BOTY PLÁTĚN
TENIS BEFADO
Cena 359 Kč

POVLEČENÍ Peppa Pig
kapitán

Cena 466 Kč

funkční tričko, dres 7/8
let

Cena 99 Kč

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ letní softshellové
kalhoty 10/3 Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Cena 349 Kč

BALERÍNY,BALERINKY

Cena 199 Kč

Batoh Mimoni

Cena 399 Kč

Související články

Autor: aši

Diskuse ke článku
.

Mimibazar.cz

více info více info více info více info

více info více info více info více info

Ne, to nesmíš! Kdy jsou
zákazy pro děti nutné a
kdy jim škodí?

U sv. Anny v Brně opět
prodávají léčebné konopí:
Je z Kanady a stojí 200 Kč

Maminky, chcete snížit
riziko „císaře“? Lékaři
objevili, jak miminko lépe
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Těhotenství

70 fotek porodů, které
ukazují ženskou sílu: Která je
vaší favoritkou?

Těhotenství a porod

Máma čtyřčat ukázala své
zjizvené břicho po porodu.
Reakce byly drsné!

Mateřství

Máte miminko? Připravte se
včas - zoubky už jsou na
cestě!

Porod

Matku naprosto šokovalo
pohlaví jejího dítěte! Proč?

Výchova dětí

Takhle se žije v rodině se 16
dětmi! Kdo jim pere a vaří?

Výchova dětí

8 nechutných věcí, o kterých
doufáte, že je vaše děti
nedělají. Pravděpodobně

Výchova dětí

Děti uklízely a holčičky
dostaly menší odměnu. Co
se stalo pak?

Puberta

7 věcí, které vám teenageři
nikdy neřeknou

Slavní rodiče Slavní rodiče Slavní rodiče Slavní rodiče

Těhotentsví a porod

Výchova dětí

Slavní rodiče

Maminka.cz

Upečte dětem Míša řezy.
Budou vás milovat. Tady je
video recept

Kam vyrazit o víkendu? Na
veletrh FOR KIDS nebo
výstavu Trnkova zahrada 2

Diana Kobzanová je
těhotná. Druhé dítě porodí
každým dnem

Holčičky obvykle mluví
dříve a lépe než kluci!
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Palestinci se bouří, chtějí „domů“. Izraelská armáda po nich střílí ostrými náboji
Zvrat u adoptované dcery Hanky Čížkové: Zpátky do dětského domova!
Šéf OSN: Napětí kolem Sýrie může vést k vojenské eskalaci
Armáda povolala záložáky: A ti nadchli ministryni
Chemický útok v Sýrii podle ruských vojáků zinscenoval Londýn

info.cz

Česko
Svět
Byznys

Exšéf FBI vydává třaskavou knihu: Trump je mafiánský boss a lhář, Rusko kompro mít může
Den ve 30 vteřinách: ANO a ČSSD budou o vládě jednat v pondělí, ministerstvo nemá na nové vrtulníky
Trend se obrací: Levné peníze tlačí banky ke zlevňování hypoték
Čistky a razie pokračují. V Turecku se stále zatýká kvůli nevydařenému puči
Spor kvůli reportážím Kroupy: Rozhlas nedal Agrofertu prostor, rada s ním zahájila řízení

iSport

Harper Beckham jako módní
ikona! Jak se vám líbí?

Gwyneth Paltrow a 12
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odstranit, nebo ji nechat být?

Zdraví a nemoci

Školkové děti! Opravdu jsou
častěji nemocné a proč? Co s
tím dělat?
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Zdraví a nemoci
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Fotbal
Hokej
Tenis

Hokejový útočník Sekáč by přece jen mohl naskočit do finále KHL
Neymar chce být po operaci do měsíce zpátky na hřišti
Basketbalový trenér Clifford přišel po sezoně o místo v Charlotte
ONLINE: Vary vedou 2:0 nad Jihlavou, Kladno hostí Litvínov
PŘÍMÝ PŘENOS: Slavia - Karviná 0:0. Do sestavy mistra se vrátil Kúdela

Blesk pro ženy

Móda
VIP
Příběhy

Tón v tónu: Známé krásky využily telefony Huawei jako módní šperk
Michaela Badinková: Skončí v Ordinaci a vrátí se do Ulice?
Skuteční muži přiznali, proč se ženám už nikdy neozvali
Jarní trendy v silonkách: Které se hodí k sukním a kterým se raději vyhnout?
Život ve trojce! Rodina má dvě maminky, dvě děti a jednoho otce

Auto.cz

News
Testy
Videa

Pagani Huayra Coupé: Barvy šampiona F1 pro stý kus na rozloučenou
Nárazový test EuroNCAP auta zasaženého korozí: Opravdu je rez takový problém?
Problémy s Alcantarou: Je to nedostatkové zboží!
Oficiální předsezónní testy Octavia Cupu: Zúčastnili jsme se i my!
Elektromobil Globe-Union Endura: Tesla Model S z roku 1978!

Reflex
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Názory
Foto

Seznamte se s nejlepšími fotografy z letošního Czech Nature Photo: : Ivan Mikšík, akademik s okem pro dobrou fotku
Karel Steigerwald: Tak je Zeman tím ruským agentem?
Neviditelné polonahé krasavice: Modelky s bodypaintingem, které dokonale splývají s okolním prostředím
Sarajevo zahlazuje stopy po válce. Po více než čtvrtstoletí je zničená lanovka znovu v provozu
Mají politici z ANO svůj rozum, názor a hrdost, anebo jsou jen poslušné a nemyslící ovce Babiše?
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Finance

Chemický útok v Sýrii byl zinscenovaný, obvinila Moskva Británii
BILANCE: Dvě dekády bydlení v Praze vyjdou s hypotékou stále o miliony levněji než nájem
Macron vyzval kvůli situaci v Sýrii k dialogu s Moskvou
CzechToll: Česku hrozí, že nebude moci vybírat mýtné. Nepřípustný tlak na ÚOHS, kontruje Kapsch
Levné peníze tlačí banky ke zlevňování hypoték
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Poradna
Věda a technika
Hry

Víme o dalších novinkách, které se ve Windows 10 objeví na podzim. Vylepšují práci s okny a nastavení
Sonda Juno opět fotila: Prohlédněte si nejnovější záběry Jupitera
Telegram je v Rusku zablokovaný, odmítá předat uživatelská data
Tvrdá pravda o koupelnových vysoušečích rukou: Hygienické rozhodně nejsou!
GAS, Jachta, GDPR, Rychlovlak, Autonomní vůz
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Úvod
Recepty
Články

Nakládané masové kostky dušené na cibuli
Brokolicová polévka se sýrem a slaninou
Jihoafrické bobotie s rozinkami
Pizza bolognese

https://isport.blesk.cz/kategorie/56/fotbal
https://isport.blesk.cz/kategorie/55/hokej
https://isport.blesk.cz/kategorie/174/tenis
https://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/332187/hokejovy-utocnik-sekac-by-prece-jen-mohl-naskocit-do-finale-khl.html
https://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/332186/neymar-chce-byt-po-operaci-do-mesice-zpatky-na-hristi.html
https://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/332185/basketbalovy-trener-clifford-prisel-po-sezone-o-misto-v-charlotte.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/332178/online-vary-vedou-2-0-nad-jihlavou-kladno-hosti-litvinov.html
https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2017-18/332168/primy-prenos-slavia-karvina-do-sestavy-mistra-se-vraci-kudela.html
http://prozeny.blesk.cz/
http://prozeny.blesk.cz/kategorie/305/moda-a-krasa
http://prozeny.blesk.cz/kategorie/1408/vip
http://prozeny.blesk.cz/kategorie/323/pribehy
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-ze-zivota-hvezd/536360/ton-v-tonu-zname-krasky-vyuzily-telefony-huawei-jako-modni-sperk.html
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-rozhovory/536087/michaela-badinkova-skonci-v-ordinaci-a-vrati-se-do-ulice.html
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-laska-a-vztahy-laska-a-vztahy/535307/skutecni-muzi-priznali-proc-se-zenam-uz-nikdy-neozvali.html
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/534882/jarni-trendy-v-silonkach-ktere-se-hodi-k-suknim-a-kterym-se-radeji-vyhnout.html
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-pribehy/534850/zivot-ve-trojce-rodina-ma-dve-maminky-dve-deti-a-jednoho-otce.html
http://www.auto.cz/
http://www.auto.cz/clanky/
http://www.auto.cz/testy/
http://www.auto.cz/video/
http://www.auto.cz/pagani-huayra-coupe-barvy-sampiona-f1-pro-sty-kus-na-rozloucenou-120962
http://www.auto.cz/narazovy-test-euroncap-auta-zasazeneho-korozi-vysledky-vas-asi-prekvapi-120961
http://www.auto.cz/problemy-s-alcantarou-o-velurovou-umelou-kuzi-je-stale-vetsi-zajem-120960
http://www.auto.cz/oficialni-predsezonni-testy-octavia-cupu-zucastnili-jsme-se-i-my-120959
http://www.auto.cz/elektromobil-globe-union-endura-tesla-model-s-z-roku-1978-120958
http://www.reflex.cz/
http://www.reflex.cz/kategorie/3025/zpravy
http://www.reflex.cz/kategorie/2984/nazory
http://www.reflex.cz/kategorie/2160/foto
http://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/86310/seznamte-se-s-nejlepsimi-fotografy-z-letosniho-czech-nature-photo-ivan-miksik-akademik-s-okem-pro-dobrou-fotku.html
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/86407/karel-steigerwald-tak-je-zeman-tim-ruskym-agentem.html
http://www.reflex.cz/clanek/fotogalerie/86413/neviditelne-polonahe-krasavice-modelky-s-bodypaintingem-ktere-dokonale-splyvaji-s-okolnim-prostredim.html
http://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/86401/sarajevo-zahlazuje-stopy-po-valce-po-vice-nez-ctvrtstoleti-je-znicena-lanovka-znovu-v-provozu.html
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/86404/maji-politici-z-ano-svuj-rozum-nazor-a-hrdost-anebo-jsou-jen-poslusne-a-nemyslici-ovce-babise.html
http://www.e15.cz/
http://zpravy.e15.cz/
http://nazory.e15.cz/
http://www.finexpert.cz/
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/chemicky-utok-v-syrii-byl-zinscenovany-obvinila-moskva-britanii-1345662
http://nazory.e15.cz/komentare/bilance-dve-dekady-bydleni-v-praze-vyjdou-s-hypotekou-stale-o-miliony-levneji-nez-najem-1345651
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/macron-vyzval-kvuli-situaci-v-syrii-k-dialogu-s-moskvou-1345658
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/czechtoll-cesku-hrozi-ze-nebude-moci-vybirat-mytne-nepripustny-tlak-na-uohs-kontruje-kapsch-1345647
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/levne-penize-tlaci-banky-ke-zlevnovani-hypotek-1345627
https://www.zive.cz/
https://www.zive.cz/Poradna/sc-20/default.aspx?consult=1
https://vtm.zive.cz/
https://doupe.zive.cz/
https://www.zive.cz/clanky/vime-o-dalsich-novinkach-ktere-se-ve-windows-10-objevi-na-podzim-vylepsuji-praci-s-okny-a-nastaveni/sc-3-a-192689/default.aspx
https://vtm.zive.cz/clanky/sonda-juno-opet-fotila-prohlednete-si-nejnovejsi-zabery-jupitera/sc-870-a-192673/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/telegram-je-v-rusku-zablokovany-odmita-predat-uzivatelska-data/sc-3-a-192692/default.aspx
https://vtm.zive.cz/clanky/tvrda-pravda-o-koupelnovych-vysousecich-rukou-hygienicke-rozhodne-nejsou/sc-870-a-192685/default.aspx
https://www.zive.cz/gas/sc-1339/default.aspx
https://www.zive.cz/jachta/sc-1330/default.aspx
https://www.zive.cz/gdpr/sc-1349/default.aspx
https://www.zive.cz/rychlovlak/sc-1333/default.aspx
https://www.zive.cz/autonomni-vuz/sc-1336/default.aspx
https://www.recepty.cz/
https://www.recepty.cz/
https://www.recepty.cz/recept
https://magazin.recepty.cz/
https://www.recepty.cz/recept/nakladane-masove-kostky-dusene-na-cibuli-163217
https://www.recepty.cz/recept/brokolicova-polevka-se-syrem-a-slaninou-163216
https://www.recepty.cz/recept/jihoafricke-bobotie-s-rozinkami-163215
https://www.recepty.cz/recept/pizza-bolognese-163214


13/4/2018 Tohle všechno vás může překvapit po porodu! Bolavá prsa, pocení i povolené břicho | Super mámy

http://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-tehotenstvi-a-porod-porod-porodnice/516432/tohle-vsechno-vas-muze-prekvapit-po-porodu-bolava-prsa-p

Polévka s knedlíčky wonton
Metrový koláč
Čokoládový salám III.
Moravská jitrnice
Vosí hnízda

maminka.cz

Těhotenství
Děti
Testy

Upečte dětem Míša řezy. Budou vás milovat. Tady je video recept
Kam vyrazit o víkendu? Na veletrh FOR KIDS nebo výstavu Trnkova zahrada 2
Diana Kobzanová je těhotná. Druhé dítě porodí každým dnem
Holčičky obvykle mluví dříve a lépe než kluci!
Róby z toaletního papíru. Neuvěříte, co sběratel barbín umí vytvořit

MobilMania.cz

Katalog mobilů
Testy mobilů

Black Shark: Logo Xiaomi chybí a za herní ovladač se připlácí
Vypálí Huawei všem rybník? V listopadu má představit skládací smartphone
Zadrhne se čínská kopírka? Zákon na ochranu duševního vlastnictví je hotový
3G je u nás mizerné, ale vypínat se zatím nebude. Na vině jsou zastaralé mobily
Bezpečnostní aktualizace. Tvrdí, že se do telefonů dostaly, přesto je přeskakují

Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík

Škoda
ČEZ
Agrofert
Foxconn
Hyundai
Unipetrol

Rejstřík právnických a fyzických osob
Databáze podnikatelských subjektů
Živnostenský rejstřík
Obchodní rejstřík firem

Bayer servis, s.r.o. - 1460340
Pod Lázní 745, Praha
Na Dolinách 362, Praha
GANNET TECHNOLOGY, s.r.o. - 3715728
Společenství vlastníků jednotek pro dům Dolní nám. 112/26, v Olomouci - 28588401
Pastor Jan - 14760207
Návrat Ivo - 88915778
Spáčilová Vendulka - 68633360

Aha

Drby
Trapasy
Musíte vidět

Noční drama na plaveckém stadionu v pražském Podolí: Lupiči v kuklách přepadli hlídače !
Tragický konec incestu! Zvrácená láska přinesla smrt i miminku
Vláďu v práci nepovýšili: Brutální pomsta kolegům!
NENÁVIST AŽ ZA HROB! Známá spisovatelka drsně o Herzovi (†83)
Andrea Verešová (37): Krutý podraz od nejbližších!
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Nejkrásnější těhotenské outfity vévodkyně Kate. Čím překvapila nejvíc?
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