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ZradoÊcià stwierdzam, ˝e coraz cz´-
Êciej widuj´ kobiety w cià˝y w fitness
klubach. Obserwuj´, jak w Êwietnym

zdrowiu i kondycji przebiega ich cià˝a, po-
ród i jak szybko wracajà do formy. Jako tre-
nerzy powinniÊmy zach´caç kobiety ci´-
˝arne do aktywnoÊci fizycznej. Przynosi
ona wiele korzyÊci zarówno matce, jak
i dziecku. Dbamy w ten sposób równie˝
o potrzeby naszych klientów, którzy od-
wdzi´czà si´ swojà lojalnoÊcià i zareko-
mendujà nas swoim znajomym. Nie bójmy
si´, gdy˝ cià˝a nie jest chorobà, a stanem
fizjologicznym, który zosta∏ zaprojektowa-
ny przez natur´ dla organizmu zdrowej ko-
biety. Pami´taç nale˝y jednak, ˝e w tym

okresie dochodzi do znaczàcych zmian
o charakterze anatomicznym, fizjologicz-
nym i biochemicznym zarówno w narzà-
dach, jak i w uk∏adach. Istniejà medyczne
wytyczne mówiàce o ograniczeniach ak-
tywnoÊci fizycznej oraz o zmianach do-
tychczasowych upodobaƒ dietetycznych
(oczywiÊcie jeÊli obecne sà niekorzystne
dla prawid∏owego przebiegu cià˝y i rozwo-
ju dziecka). W zwiàzku z tym powinniÊmy
organizowaç specjalistyczne zaj´cia gru-
powe, jak np. „Forma w cià˝y”, czy trenin-
gi indywidualne dla kobiet ci´˝arnych. Owe
zmiany sà naturalne i wynikajà z adaptacji
organizmu matki do potrzeb rozwijajàcego
si´ p∏odu oraz przygotowujà kobiet´ do

porodu. Tym samym nie nale˝y si´ ich oba-
wiaç, ale uwzgl´dniç je, tworzàc ofert´.

Podczas cià˝y kobiecie cz´sto towarzy-
szy szereg dolegliwoÊci, takich jak zm´cze-
nie, bóle kr´gos∏upa, k∏opoty z oddycha-
niem, nadmierny przyrost wagi, puchni´cie
koƒczyn dolnych, rozst´py skórne czy huÊ-
tawki emocjonalne. Wiele z nich mo˝na wy-
eliminowaç poprzez odpowiedni styl ˝ycia,
czyli w∏aÊciwà diet´ oraz aktywnoÊç fizycznà.

JJaa  kkaa  aakk  ttyyww  nnooÊÊçç  ww cciiàà  ̋̋ yy??

Aby le piej do sto so waç tre ning dla ko bie -
ty w cià ̋ y, po win ni Êmy za po znaç si´ ze
zmia na mi za cho dzà cy mi w tym okre sie
oraz ws∏u chi waç si´ w po trze by jej or ga ni -

Ko bie ta w cià ̋ y 
– co raz cz´st szy klient 

w klu bie fit ness

Wyobraźmy sobie aktywną młodą kobietę, spełniającą się zawodowo, dbającą o swoje zdrowie, piękną
skórę i sylwetkę, która również z tego tytułu korzysta z usług klubu fitness. Zanim zostanie mamą, chce
być aktywna i kontynuować trening w klubie. Jakie zajęcia należy jej zaproponować?
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zmu. Wraz ze wzro stem ja ja p∏o do we go
zmie nia si´ wiel koÊç i kszta∏t ma ci cy, któ -
ra po wi´k sza jàc si´, zmie nia ci Ênie nie
w Êród brzu szu, uci ska na in ne na rzà dy
i po wo du je zmia ny w funk cjo no wa niu nie -
któ rych uk∏a dów. Po wi´k sza si´ ∏o ̋ y sko
na czy nio we i iloÊç krwi krà ̋ à cej, a szcze -
gól nie iloÊç oso cza, co po wo du je tzw. fi -
zjo lo gicz nà nie do krwi stoÊç u ci´ ̋ ar nej.
W tym cza sie rów nie˝ zwi´k sza si´ iloÊç
czyn ni ków upo sta cio wa nych we krwi, lecz
nie wspó∏ mier nie do ilo Êci oso cza. Ro snà -
ca ma ci ca przy czy nia si´ do unie sie nia
prze po ny, wp∏y wa jàc na lek kà zmia n´ po -
∏o ̋ e nia ser ca oraz stop nio wà zmia n´ to ru
od de cho we go. Wzra sta szyb koÊç t´t na.
Po przez ucisk ro snà cej ma ci cy 3-krot nie
zwi´k sza si´ ci Ênie nie ˝yl ne w ˝y le g∏ów -
niej dol nej. W le ̋ e niu na wznak ucisk ten
cza sem jest na ty le du ̋ y, ̋ e mo ̋ e dojÊç do
zmniej sze nia do p∏y wu krwi do ser ca, po -
wo du jàc ob ja wy nie do krwie nia mó zgu
i omdle nia ci´ ̋ ar nej, rów no le gle po wo du -
jàc de ce le ra cje w ak cji ser ca dziec ka.
Znacz nie wzra sta prze p∏yw krwi przez ma -
ci c´, ner ki i skó r´. Zmie nia si´ tor od de -
cho wy z ˝e bro we go na brzusz ny, zmniej -
sza si´ po jem noÊç p∏uc oraz zwi´k sza zu -
˝y cie tle nu i czu ∏oÊç oÊrod ka
od de cho we go na st´ ̋ e nie dwu tlen ku w´ -
gla, co cza sa mi po wo du je u ci´ ̋ ar nej
uczu cie dusz no Êci. W uk∏a dzie po kar mo -
wym na st´ pu je zwol nie nie pe ry stal ty ki je -

lit, co mo ̋ e po wo do waç ten den cj´ do wy -
st´ po wa nia zga gi i za parç. Zwi´k sza si´
po ziom hor mo nu re lak sy ny – po wo du jàc
po sze rze nie chrzàst ko zro stu krzy ̋ o wo-
-bio dro we go oraz spo je nia ∏o no we go
i ogra ni cze nie ru cho mo Êci mied ni cy, co
mo ̋ e przy czy niaç si´ do po wsta wa nia do -
le gli wo Êci bó lo wych w tym re jo nie. Wraz
z roz wo jem cià ̋ y i po wi´k sza jà cym si´
brzu chem zmie nia si´ punkt ci´˝ ko Êci cia -
∏a, wp∏y wa jàc na zmia n´ usta wie nia kr´ go -
s∏u pa – po wi´k sza jàc wy gi´ cie je go gór ne -
go od cin ka do ty ∏u. W tym okre sie ko bie ty
cz´ sto skar ̋ à si´ na bó le kr´ go s∏u pa wy -
ni ka jà ce ze zbyt na pi´ tych mi´ Êni w oko -
li cy l´ dê wio wej.

FFoorr  mmaa  ww cciiàà  ̋̋ yy

Je Êli cià ̋ a prze bie ga pra wi d∏o wo, nie ma
prze ciw wska zaƒ do ra dy kal nych zmian ak -
tyw no Êci fi zycz nej. Ko bie ty, któ re przed
cià ̋ à ak tyw nie upra wia ∏y sport, mo gà,
a na wet po win ny t´ ak tyw noÊç kon ty nu -
owaç, oczy wi Êcie do sto so wu jàc jà do ak -
tu al nych mo˝ li wo Êci zwià za nych z roz wo -
jem cià ̋ y i wy dol no Êci or ga ni zmu wy ni ka -
jà cej ze zmian cià ̋ o wych. Wg ACOG
(Ame ri can Col la ge of Ob stre ti cians and
Gy ne co lo gi sts) z 1994 r. re gu lar ne se sje
tre nin go we za le ca ne sà wszyst kim zdro -
wym ko bie tom w cià ̋ y ze wzgl´ du na ich
ko rzyst ne skut ki bio me cha nicz ne, wp∏yw
na uk∏ad krà ̋ e nia i me ta bo lizm. Po win ny
byç wy ko ny wa ne przy naj mniej trzy ra zy
w ty go dniu z in ten syw no Êcià da jà cà po -
czu cie kom for tu, nie pro wa dzà cà do zm´ -
cze nia. Ro dzaj wy ko ny wa nych çwi czeƒ
po wi nien mi ni ma li zo waç ry zy ko ura zu p∏o -
du i mat ki oraz po zwo liç na jak naj lep sze
przej Êcie przez okres cià ̋ y. Po wi nien przy -
go to waç cia ∏o do wy si∏ ku zwià za ne go
z po ro dem i po zwo liç jak naj szyb ciej po -
wró ciç do for my po po ro dzie. 

Cie ka wà for mà sà gru po we za j´ cia dla
ko biet w cià ̋ y – „For ma w cià ̋ y”, pod czas

któ rych in struk tor prze pro wa dza spe cja li -
stycz ny tre ning, uwzgl´d nia jàc szcze gól ne
po trze by ko biet w tym sta nie. Sk∏a da si´
on m.in. z çwi czeƒ wy dol no Êcio wych,
wzmac nia jà cych, po pra wia jà cych po sta w´
cia ∏a i ela stycz noÊç mi´ Êni dna mied ni cy,
na uki od dy cha nia to rem prze po no wym,
na uki re lak su czy po zy cji po ro do wych. 

PPoodd  ssuu  mmoo  wwaa  nniiee

Efek tem re gu lar nych tre nin gów pod czas
cià ̋ y jest wzrost to le ran cji na wy si ∏ek fi -
zycz ny i wzmoc nie nie mi´ Êni przy kr´ go -
s∏u po wych, co ma ogrom ne zna cze nie
w za po bie ga niu bó lom kr´ go s∏u pa, po pra -
wia po sta w´, zmniej sza gro ma dze nie si´
tkan ki t∏usz czo wej, le piej przy go to wu je do
wy si∏ ku fi zycz ne go zwià za ne go za rów no
z po ro dem, jak i opie kà nad dziec kiem
oraz po ma ga w szyb szym po wro cie do
spraw no Êci fi zycz nej po po ro dzie. Ry zy ko
kom pli ka cji znacz nie zmniej sza si´ u ko -
biet çwi czà cych za rów no przed, jak
i w trak cie cià ̋ y. Ba da cze twier dzà rów -
nie˝, ̋ e dzie ci ma tek çwi czà cych sà szczu -
plej sze w wie ku 5 lat, a ich roz wój neu ro -
lo gicz ny jest szyb szy za rów no w mo men -
cie po ro du, jak i po tem do 5. ro ku ˝y cia.
Nie wàt pli wie cià ̋ a to okres, pod czas któ -
re go po win ny Êmy ze szcze gól nà uwa gà
ws∏u chaç si´ w po trze by swo je go or ga ni -
zmu, lecz stan ten nie uspra wie dli wia za -
nie dbaƒ z za kre su die ty i ak tyw no Êci fi -
zycz nej. War to o tym pa mi´ taç.

Ka ta rzy na Po pław ska 
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