
Jak dobrze przygotować się do ciąży – badania prenatalne oraz inne 

Można wiele mówić o gotowości psychicznej do zajścia w ciążę, jednak warto również zadbać o swój 

organizm. Nie mam na myśli tylko rzucenia palenia, alkoholu oraz rozpoczęciu dekorowania pokoju 

dla dziecka. Jedną z ważnych, choć często pomijanych czynności jest również wizyta u lekarza 

rodzinnego i ginekologa. Ja sama odbyłam wiele wędrówek i chciałabym się z wami podzielić moimi 

przygodami. 

PS. Jeśli nie lubicie czytać, zajrzyjcie na YT– pojawił się mój pierwszy film (tak, to mój debiut przed 

kamerą), w którym opowiadam jak wyglądały moje przygotowania do ciąży. Karty, które powinniście 

zabrać do lekarza znajdują się w dalszej części tekstu. 

Jak przygotować się do ciąży – punkt 1 – rzuć używki 

Wszystkie. Jeśli ty lub twój partner jesteście uzależnieni od palenia papierosów, należy jak najszybciej 

rzucić nałóg. Wmawianie sobie, że rzucę, gdy zajdę w ciążę jest kłamstwem. Lepiej zrobić to od razu, 

szybko i boleśnie. Odnośnie picia alkoholu, należy go możliwie zminimalizować. Upijanie się na 

imprezach nie wchodzi już w grę. Oczywiście lampka wina do obiadu czy okazyjny drink jeśli jesteście 

dopiero na etapie planowania dziecka nie powinien zaszkodzić. O narkotykach nie będę nawet 

wspominać. 

Poza tradycyjnymi używkami warto zwrócić uwagę na ilości wypijanych kaw – „normalny” człowiek 

może wypijać bez obaw nawet 4 -5 filiżanek dziennie. Kobieta starająca się o dziecko nie powinna 

wypijać więcej niż 1-2, ponieważ nadmiar kofeiny prowadzi do poronień.  

Jak przygotować się do ciąży – punkt 2 – zacznij zdrowo się odżywiać 

Jeśli do tej pory twoim głównym pożywieniem były fast foody, jadałaś o nieregularnych porach i 

obżerałaś się słodyczami w każdej wolnej chwili – najwyższa pora przestać. Przejdź na zdrowe 

odżywianie, jednak nie narzucaj sobie drakońskiej diety, gdyż nie ma ona żadnego sensu!  

Oto 5 prostych zasad, których zacznij się od tej pory trzymać: 

1. Jedz o regularnych porach. 

2. Nie objadał się przed snem (2-3 godz.). 

3. Pij dużo wody – ok. 2 l dziennie. 

4. Ogranicz lub wyklucz z diety słodycze, fast foody i inną śmieciową żywność. 

5. Pamiętaj o tym, że głównym składnikiem diety powinny być warzywa i owoce, ale nie 

zapominaj również o białku czy zdrowych tłuszczach. 

Jak przygotować się do ciąży – punkt 3 – Zadbaj o regularny ruch 

Zarówno nadwaga jak i niedowaga mogą być przyczyną problemów z zajściem w ciążę. Nawet jeśli 

twoja waga jest w normie, powinnaś zażywać regularnego ruchu, by zadbać  swoje ciało. Każda 

kobieta martwi się tym, że po ciąży nie wróci do swojej dawnej sylwetki. Warto pomóc sobie już teraz 

– regularne spacery oraz aktywność fizyczna 2-3 razy w tygodniu sprawią, że poczujesz się w pełni sił. 

Jak przygotować się do ciąży – punkt 4 – zatroszcz się o finanse 

Nawet jeśli jesteś psychicznie przygotowana do dziecka i omówiłaś to z partnerem, możesz nie 

zdawać sobie do końca sprawy, ile naprawdę kosztuje dziecko. Porozmawiajcie o tym, czy wasze 

dochody są wystarczające – co stałoby się, gdyby jedno z was straciło źródło dochodów i 

najważniejsze – jak będzie wyglądała kwestia twojej pracy. Czy zamierzasz zostać dłużej w domu, czy 



będziesz zmuszona wrócić jak najszybciej do obowiązków zawodowych? Kto pokryje wszystko koszty, 

jakie wygeneruje dziecko? Czy dzielicie się nimi pół na pół, czy jeden z was odpowiada za utrzymanie 

rodziny? 

Jak przygotować się do ciąży – punkt 5 – zrezygnuj z antykoncepcji 

Logiczne, prawda? Nie chodzi jednak o to, by po prostu zaprzestać stosowania antykoncepcji i zajść w 

ciążę. Mam raczej na myśli to, że jeśli planujesz dziecko powinnaś już na kilka miesięcy odłożyć 

antykoncepcję hormonalną. Pomimo tego, że wiele kobiet uważa, iż zażywanie pigułek pomaga zajść 

w ciążę, w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Lekarze zgodnie twierdzą, że kobiety stosujące 

środki antykoncepcyjne mogą nawet przez kilka miesięcy mieć problemy z zaciążeniem. 

Jak przygotować się do ciąży – punkt 6 – zacznij przyjmować witaminy 

Wiele kobiet nie ma pojęcia kiedy zachodzi w ciążę, a dostarczanie kwasu foliowego jest szczególnie 

ważne w I trymestrze. Lepiej nie ryzykować – zaleca się przyjmowanie suplementów już w czasie 

rozpoczęcia starań. Uwierzcie mi, z czasem stanie się to nawykiem. Poza nim warto zakupić witaminy 

dla kobiet w ciąży. Zgadzam się z tym, że najlepiej dostarczać do organizmu witaminy naturalnego 

pochodzenia, jednak jak zgodnie twierdzą lekarze wymagałoby to idealnie skomponowanych 

posiłków. Kto ma na to czas? 

Jak przygotować się do ciąży – punkt 7 – poznaj swój cykl 

Planowanie ciąży to idealny moment na rozpoczęcie obserwacji swojego cyklu menstruacyjnego. 

Możesz to robić na kilka sposobów, zależnie od tego jak bardzo zależy ci na wyznaczeniu konkretnych 

dni owulacji. Najpopularniejsze metody to mierzenie temperatury, obserwacja śluzu oraz szyjki 

macicy. Dla mnie najprostszą metodą jest wyznaczanie dni płodnych za pomocą testów LH, które są 

dostępne w każdej aptece. 

Jak przygotować się do ciąży – punkt 8 – zrób niezbędne badania 

Dotarliśmy w końcu do ostatniego i jednocześnie najważniejszego punktu. Badania prenatalne są 

bardzo ważne, choć wiele kobiet zapomina je wykonać i dopiero w czasie ciąży dowiaduje się o tym, 

że choruje. Osoby, z którymi rozmawiałam w większości lekceważą to zagadnienie, jednak ja 

osobiście odwiedziłam już lekarza i przynajmniej wiem, że powinnam ostrożnie podchodzić do cukru. 

Poniżej przedstawiam listę badań, które są zalecane przez lekarzy. Niektórzy wspominają również o 

bardziej szczegółowych badaniach hormonalnych, jednak moim zdaniem warto się nimi zająć dopiero 

po kilku miesiącach bezskutecznych starań. 

Lista niezbędnych badań 

Lekarz ogólny 

- badanie grupy krwi (jeśli macie współczynnik Rh+ i Rh- warto skonsultować z lekarzem możliwe 

problemy) 

- morfologia (badanie krwi) 

- badanie ogólne moczu 

- hormonalne badanie tarczycy 

- badanie na toksoplazmozę 

- poziom glukozy 

- obecność wirusów cytomegalii 

- test na obecność wirusów różyczki 



Ginekolog: 

- USG narządów rodnych 

- cytologia 

- badanie na czystość pochwy 

Dentysta: 

- stan uzębienia – leczenie wszystkich ubytków 

Listę badań, które należy wykonać przed ciążą znajdziecie poniżej. Przygotowałam 3 wersje, gdyż 

nigdy nie mogę zdecydować się na to, która najbardziej mi się podoba. 

Z wynikami z laboratorium wybrałam się oczywiście do mojego lekarza rodzinnego. Oglądał plik 

kartek i stwierdził, że wszystko ze mną w porządku. Ostrzegł mnie tylko przed cukrzycą ciążową, 

zalecił regularny ruch i ograniczenie tanich słodyczy. Dlaczego tanich? Nie mam pojęcia. W każdym 

razie wraz z pokazaniem się 2 kresek obiecałam sobie zupełnie zrezygnować z cukru (może tylko 

słodzenie tej jednej dozwolonej kawy). 

Niestety nie wszystko jest takie piękne jak zapewnił mnie mój lekarz. Po powrocie do domu 

postanowiłam sprawdzić jakie są naprawdę moje wyniki i jak się okazało, mam kilka parametrów w 

dolnych lub górnych granicach norm, czasami nawet poza nimi. Dlaczego lekarz ze mną o tym nie 

porozmawiał? Nie będę pisać wprost co myślę o takich specjalistach, ale gdybyście podobnie jak ja 

mieli wątpliwości, wrzucam pod spodem tabelę z normami. Jeśli któryś z waszych wyników nie 

wygląda dobrze, a lekarz nie wspomniał wam o tym ani słowem, macie szasnę udać się do kogoś 

innego i skontrolować, czy wszystko jest w porządku.  

Toxoplazmoza – tutaj było najwięcej „fanu”, gdyż mój wynik na gondii I pokazał > 650 IU/ml. Możecie 

wyobrazić sobie moje zdziwienie i szok. Lekarz ogólny rozłożył ręce mówiąc, że muszę zapytać 

ginekologa… Pobiegłam i weszłam bez kolejki tylko po ty, by usłyszeć, że posiadam już antyciała na 

toksoplazmozę i nic mi naprawdę nie jest. Wynik na gondii II pokazał 0,341 S/Co – ponownie rzekomo 

jest w porządku. 

Pamiętajcie jednak o tym, że nie jestem lekarzem! Jeśli macie wątpliwości związane ze swoimi 

wynikami tylko specjalista udzieli wam wszystkich odpowiedzi. 

Gotowi do biegu start!  

Dobre przygotowanie do ciąży gwarantuje, że nie tylko szybciej pojawią się dwie kreski, ale co 

najważniejsze zadbacie o zdrowie i rozwój swojego nienarodzonego dziecka. Wiele chorób matki ma 

bardzo zły wpływ na płód, który nie potrafi się obronić przed wirusami i bakteriami. Nasz organizm 

powinien być idealnym środowiskiem do rozwoju i wzrostu dziecka, a stanie się tak wtedy, jeśli 

zadbamy o wszystkie niezbędne aspekty. Wiem, że kosztuje to dużo wysiłku i cierpliwości – ale lepiej 

zapobiegać niż potem żałować.  

 

Moje dane: 

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/morfologia-krwi-jak-odczytac-

wynik_35295.html 


