
 

Naturalne metody łagodzenia bólu 
 
Warto z nich korzystać, ponieważ badania wykazały, że kobiety stosujące naturalne 
metody łagodzenia bólu zamiast farmakologicznych miały: 

● szybszy poród 
● lepszą relację z dzieckiem po porodzie 
● większy sukces w karmieniu piersią 
● lepszą relację z partnerem 
● niższy wskaźnik depresji poporodowej 
● wyższą umiejętność adaptacji do nowej sytuacji po porodzie. 

 
 
RUCH – chodzenie, kołysanie się, taniec, zmiany pozycji, kręcenie biodrami, ruchy 
góra-dół i w boki na piłce itd. 
 
WYDAWANIE DŹWIĘKÓW – spontaniczne, niepowstrzymywane; celuj w niższe 
rejestry i rozluźnienie całej szczęki i gardła wraz z samogłoskami “aaa… ooo…”. Unikaj 
piszczących, skrzeczących dźwięków zaciskających gardło. 
 
POZYCJA – w pionie mniej boli. Zwykle najkorzystniejsze są pozycje wertykalne z 
pochyleniem do przodu, np. na stojąco z oparciem na stole, klęczenie z oparciem na 
piłce, siedzenie na odwróconym tyłem krześle z pochyleniem do przodu na oparcie, w 
basenie porodowym na kolanach z oparciem na rancie itp. Aktywnie szukaj pozycji, w 
której doznania są najłatwiejsze do zniesienia. 
 
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I INTYMNOŚCI – to warunek wytwarzania 
oksytocyny, która pomaga w uwalnianiu się endorfin, które z kolei działają 
przeciwbólowo. Miej przy sobie wybrane, wspierające osoby. Zapytaj siebie: co jeszcze 
mogę zrobić, żeby poczuć się bardziej intymnie i “u siebie”? 
 
RELAKS – im bardziej jesteś rozluźniona fizycznie i wyciszona, uspokojona 
psychicznie, tym mniej dokuczliwy będzie ból. Każda z nas jest inna – Ty wiesz 
najlepiej, co wprowadza Cię w stan relaksu i rozluźnienia. Zastosuj to, chociaż 
częściowo, w porodzie! 
 



 
DOULA – sama jej obecność zmniejsza potrzebę użycia znieczulenia 
zewnątrzoponowego u kobiet o minimum 30%. To osoba, której zadaniem jest 
łagodzenie Twoich doznań i to, żebyś czuła się zaopiekowana. 
 
MASAŻ – taki, jakiego potrzebuje kobieta w danym momencie. Bardzo często jest to 
masaż okolicy krzyżowej, ale może być też pleców, ud, stóp, ramion. Doule i położne 
wykonują niekiedy masaż tradycyjną meksykańską chustą rebozo. 
 
AKUPRESURA – dokładne punkty akupresurowe, które działają w porodzie 
przeciwbólowo i przyspieszająco, znajdziesz w internecie wraz ze zdjęciami. 
Najpopularniejsze z nich znajdują się między kciukiem a palcem wskazującym i kilka 
centymetrów nad kostkami u nóg. 
 
WODA – w każdej postaci. Prysznic, wanna, basen porodowy to sprzęty, które mogą 
przynieść ogromną ulgę na różnych etapach porodu. To jeden z najpotężniejszych 
środków odprężających i zmniejszających intensywność doznań, jednocześnie o 
wysokim potencjale przyspieszenia akcji porodowej. 
 
ODDECH – nie musi być żaden specjalny i wyuczony. Ważne, żebyś słuchała siebie i 
podążała za swoimi odczuciami. W czasie skurczu staraj się oddychać najwolniej jak 
dasz radę, nie dysz, a już na pewno nie wstrzymuj oddechu. Po prostu oddychaj jak 
najspokojniej. W przerwach między skurczami dbaj o powolne oddechy “do brzucha” 
(nie do samych płuc), z dłuższym wydechem niż wdechem. 
 
SEKSUALNOŚĆ, DOTYK – potężny bodziec do wydzielania oksytocyny i łagodzących 
ból endorfin. Całujcie się, dotykajcie, masujcie. Przy zachowanym worku owodniowym 
można nawet uprawiać seks. Niektóre kobiety ogromnie zachwalają przeciwbólowe i 
przyspieszające poród właściwości masturbacji. 
 
ATMOSFERA – muzyka, przyciemnione światła, Twoja własna poduszka, jeśli głosy – 
to ciche, tylko niezbędne osoby dookoła, herbata w ulubionym kubku… Twoje dobre 
samopoczucie to klucz do rozluźnienia i uwolnienia endorfin. 
 
SPRZĘTY – piłka, drabinki, liny, worki sako, materace, cokolwiek jest dostępne. Używaj 
ich jako pomocy w przyjmowaniu najwygodniejszych pozycji. 
 
PŁYNIĘCIE NA FALI, ODPUSZCZENIE, ROZLUŹNIENIE SIĘ W SKURCZU – to 
nieintuicyjne i bywa trudne, szczególnie element zwalczania w sobie pokusy napięcia 



 
całego ciała w obliczu narastających intensywnych odczuć. Kiedy jednak poddasz się 
rytmowi skurczy, będziesz skupiać się na rozluźnianiu mięśni w czasie skurczu, na 
płynięciu na fali, zamiast uporczywej walki z nią – poczujesz kolosalną ulgę w 
porównaniu z napinianiem ciała i ucieczką lub walką ze skurczami. 
 
OKŁADY ZIMNE LUB CIEPŁE – takie, na jakie będziesz miała ochotę. Z reguły 
ogromną ulgę przynoszą kobietom bardzo ciepłe okłady na krzyż i/lub podbrzusze, a w 
czasie parcia – chłodne okłady na czoło. Wykorzystaj termofory, skarpety z ryżem i 
lawendą, zaszyte od góry i podgrzane w mikrofalówce albo piekarniku, woreczki z 
pestkami wiśni (często kupisz nawet w Rossmannie), hot&cold packi, małe ręczniczki 
zmoczone w zimnej wodzie itp. 
 
NASTAWIENIE – witasz skurcze z otwartością, jesteś ciekawa procesu porodu i 
podekscytowana, że już niebawem spotkasz swoje dziecko: takie nastawienie mocno 
wspiera produkcję Twojej wewnętrznej morfiny – endorfin. Kiedy się boisz, stresujesz, 
uciekasz, nie chcesz, Twoje hormony walczą z naturalnym procesem porodu i po 
pierwsze, hamują go, a po drugie, boli bardziej. 
 
AROMATERAPIA – olejki eteryczne (nie zapachowe!) mogą być świetnym wsparciem 
w czasie porodu. Najbardziej oczywiste wybory to lawenda, róża (relaksujące, 
wyciszające, wspomagające produkcję oksytocyny) i cytrusy, werbena na fazę parcia 
lub duże zmęczenie (energizują, motywują do działania, orzeźwiają). Stosuj kilka kropli 
do oleju bazowego (np. ze słodkich migdałów) przy masażu, w kominku 
aromaterapeutycznym czy nawet na chusteczce trzymanej w ręce do wdychania. 
 
AUTOHIPNOZA – niezwykle potężne narzędzie przeciwbólowe, które zaczyna się 
trenować już w czasie ciąży. W Stanach Zjednoczonych stosuje się hipnozę np. w 
zabiegach dentystycznych (serio, sprawdź na YouTubie). Hipnoza do porodu bazuje na 
wprowadzaniu się w stan głębokiego relaksu, niezależnie od czynników zewnętrznych. 
W Polsce jest kilka dostępnych programów hipnozy do porodu. 
 
TENS – nieinwazyjna metoda, choć potrzebny jest do niej sprzęt – mają go niektóre 
szpitale, położne i doule, możesz też niedrogo zakupić go sama. To zestaw elektrod z 
kontrolerem. Elektrody przykleja się w miejsce, które boli w skurczu (np. okolice 
krzyżowe; nie stosujemy na brzuch). Przelatuje tam bardzo lekki prąd. W czasie 
skurczu za kliknięciem przycisku prąd zaczyna być mocniejszy, co kontruje odczucie 
bólu i rozluźnia mięśnie. 

 


