
REKOMENDACIJOS NĖŠČIOSIOMS IR GIMDYVĖMS 

  
 

 

 

Kineziterapijos	 priemonės	 ir	metodika	 parenkama	 pagal	 tris	 nėštumo	 laikotarpius:	 1-16	

savaitės,	17-32	savaitės	ir	33-40	savaitės.	Nėštumo	metu	naudingiausi	yra	aerobiniai	pratimai.	

	
Pirmasis	nėštumo	laikotarpis	(1-16	savaitės)	

• Galimte	atlikti	įvairius	pratimus,	tačiau	be	jokių	svorių.	
• Visada	 yra	 ypač	 rekomenduojami	 visi	 kvėpavimo	 pratimai	 (įkvėpkite	 pro	 nosį,	 iškvėpti	

pro	burną.	Kartoti		7–10	kartų.	Gilus	įkvėpimas	pro	nosį.	Kvėpavimas	užlaikomas	kol	lėtai	
mintyse	 suskaičiuojama	 iki	 3,	 tada	 lėtas	 iškvėpimas	 pro	 burną.	 Kartoti	 3	 kartus.	
Kvėpavimo	tempas	lėtas).	

• Toliau	galite	prijungti	rankų	ir	kojų	raumenų	stiprinimo	pratimus.	Ypač	naudingi	Kegelio	
pratimai,	kurie	stiprina	dubens	dugno	raumenis	(įtempkite,	užlaikykite	ir	atpalaiduokite).	

• Nerekomenduojami	 staigūs	 judesiai,	 pratimai,	 dėl	 kurių	didėja	 vidinis	pilvo	 slėgis	 (kelti	
kojų,	staiga	lenktis	ir	išsilenkti,	staiga	atsisėsti	iš	gulimos	padėties).	

	

Pirmuoju	nėštumo	laikotarpiu	galite	vaikščioti	1-3	km	per	dieną,	keisdama	ėjimo	greitį	90-
100	žingsnių	per	minutę	ir	greičiau	-	100-120	žingsnių	per	minutę.	

	

Antrasis	nėštumo	laikotarpis	(17-32	savaitės)	
• Galite	pradėti	treniruoti	ir	pilvo	raumenis,	toliau	būtina	tęsti	Kegelio	pratimus.		
• Pradėkite	 lavinti	 savo	 lankstumą!	 Visi	 tempimo	 pratimai	 atliekami	 lėtai	 tempiantis	 į	

norimą	padėti,	nespyruokliuojant.	
• Taip	pat	jau	pradėkite	stiprinti	nugaros	raumenis,	tačiau	venkite	padėties	gulint	ant	pilvo.	
• Tikslinga	 tęsti	pratimus	valingai	atpalaiduojant	pilvo,	dubens	dugno,	 sėdmenų	 ir	 šlaunų	

raumenis.		
• Nuo	 26savaitės	 didelis	 krūvis	 tenka	 širdžiai,	 todėl	 tikslinga	 šiek	 tiek	mažinti	 bendrąjį	

fizinį	 krūvį,	 t.y.	 mažiau	 kartų	 kartoti	 pratimą,	 daugiau	 daryti	 kvėpavimo	 ir	 raumenų	
atpalaidavimo	 pratimų	 (pratimai	 atliekami	 gulint	 ant	 nugaros	 ar	 šono,	 nedarykite	
pratimų,	 kurių	 metu	 keliamos	 abi	 ištiestos	 kojos).	 Šiuo	 laikotarpis	 padidėja	 bendras	
diskomforto	jausmas,	todėl	joks	fizinis	krūvis	neturi	jo	dar	labiau	didinti.	Saugokite	save!	

	

Antruoju	nėštumo	laikotarpiu	galite	vaikščioti	3-5	km	per	dieną.	

Jeigu	Jūs,	šiuo	metu	laukiatės	arba	neseniai	gimdėte,	
tačiau	negalite	apsilankyti	pas	FMR	gydytoją	ar	savo	

kineziterapeutą,	dėl	COVID-19	pandemijos	
karantino,	FMR	gydytojai	Jums	pataria,	kaip	išlaikyti	

kuo	geresnę	cizinę	sveikatą	ir	namuose.	

Nėštumas	



 

Trečiasis	nėštumo	laikotarpis	(33-40	savaitės)	
• Pratimų	padinė	padėtis	gulint	ant	nugaros	ar	sėdint,	jokių	būdu	negulint	ant	pilvo	ar	šono.	
• Tinka	 pratimai	 pėdos	 lankui	 stiprinti,	 dėl	 didelio	 krūvio	 tenkančio	 pėdoms	 atsiranda	

polinkis	 į	 plokščiapėdystę	 (ridenkite	 pėdą	 ant	 vandens	 buteliuko,	 išpilkite	 žirnius	 ant	
žemės	ir	pandykite	juos	surinkti	kojos	pirštais	ir	pan.).		

• Šiuo	 laikotarpiu	 svarbiausi	 yra	 atsipalaidavimo	 pratimai,	 dubens	 dugno	 raumenų	
pratimai	(Kegelio).	

• Nuo	 37	 nėštumo	 savaitės	 galite	 pradėti	 mokintis	 stangintis,	 ty.	 pratimais	 ugdyti	
refleksus,	 pavyzdžiui,	 atpalaiduoti	 raumenis	 po	 iškvėpimo	 (atliekant	 greito	 kvėpavimo	
judesius)	arba	tais	atvejais,	kai	jaučiate	gimdos	susitraukimus,	juos	derinti	su	kvėpavimu.	
Būtina	tęsti	tarpvietės	ir	gimdos	dugną	atpalaiduojančius	pratimus.	

 

 

 

 

Mankštas	galite	pradėti	atlikti	praėjus	30min	po	pirmojo	naujagimio	maitinimo.	Pradžioje	
visi	pratimai	atliekami	tik	su	savo	kūno	svoriu,	jie	palaipsniui	sunkinami.	Insensyvumas	
mankštos	pradžioje	tik	žemas,	nes	šiuo	metu	visos	jėgos	turi	būti	daugiausiai	telkiamos	į	

atsigavimą	ir	kūdikio	priežiūrą.	
 
Įspėjimai		
• Jei	pogimdyvinis	kraujavimas	ima	gausėti,	pratimus	būtina	atidėti	vėlesniam	laikotarpiui.		
• Nesustebkite,	 jei	 Jūsų	 sąnariai	 atrodo	 mobilesni,	 taip	 atsitinka	 po	 gimdymo,	 ypač	 jei	

maitinate	kūdikį	krūtimi.		
• Labai	svarbūs	atsipalaidavimo	pratimai.	
• Padėtis,	 kai	 moteris	 yra	 kniūbsčiomis,	 t.y.	 kelių-alkūnių	 padėtis,	 kai	 krūtinė	 priglausta	

prie	kelių,	neturėtų	būti	naudojama	mažiausiai	6	savaites	po	gimdymo.	
 

Po	natūralaus	gimdymo	

• Pratimus	 atlikite	 gulint	 ant	 nugaros,	 sulenktomis	 ir	 praskėstomis	 kojomis	 per	 kelius	
(atstumas	tarp	pėdų	apie	30	cm),	po	galva	ir	pečiais	pakiškite	pagalvėlę,	rankos	nuleistos	
prie	šonų	(jei	buvo	plyšimas/įkirpimas,	pratimus	atlikite	tik	tada,	jei	nejaučiate	skausmo).	

• Pirmomis	 dienomis	 atlikite	 tik	 paraščiausius	 pratimus	 -	 įtempkite	 ir	 atpalaiduokite	
galūnių	raumenis,	pasukite	riešus	ir	čiurnas	ratuku,	pakumščiuokite	rankų	ir	kojų	pirštus.	
Atlikite	 kelis	 kartus	 per	 dieną	 kvėpvimo	 pratimus,	 nepamirškite	 ir	 Kegelio	 pratimų	
(dubens	dugno	raumenų	įtempimas,	užlaikymas	ir	atpalaidavimas).	

• Kai	jausitės	stipresnės,	galite	pridėti	vis	naujų	pratimų	arba	atlikti	tuos	pačius,	tik	daugiau	
pakartojimų	ar	dažniau.	

• Praėjus	daugiau	nei	 savaitei	 po	gimdymo,	 galite	drasiai	pradėti	 atlikti	 pratimus	pilvo	 ir	
liemens	raumenims	stiprinti.	

 

	
Po	Cezario	pjūvio	operacijos	

	
• Moterims,	kurioms	buvo	atlikta	cezario	pjūvio	operacija,	kineziterapija	iš	esmės	yra	tokia	

pati,	kaip	ir	toms,	kurios	gimdė	natūraliais	takais.		

Po	gimdymo	



• Būtinai	 atlikite	 kvėpavimo	 pratimus,	 kurie	 paprasta	 ir	 lengvai	 atlikti	 gulint	 ir	 lovoj	
(įkvėpkite	 pro	 nosį,	 iškvėpti	 pro	 burną.	 Kartoti	 	 7–10	 kartų.	 Gilus	 įkvėpimas	 pro	 nosį.	
Kvėpavimas	užlaikomas	kol	lėtai	mintyse	suskaičiuojama	iki	3,	tada	lėtas	iškvėpimas	pro	
burną.	Kartoti	3	kartus.	Kvėpavimo	tempas	lėtas).	

• Norint	 sumažinti	pjūvio	 skausmą,	 sustiprėjantį	kosint,	 judant	ar	maitinant,	pjūvį	galima	
nespaudžiant	 prilaikyti	 ranka	 arba	 atremti	 jį	 į	 pagalvę.	 Jokių	 būdu	 neužverškite	 pjūvio	
elastiniu	bintu	ar	kitais	įtvarais.	Pjūvis	turi	gauti	pakankamai	kraujotakos,	kad	gytų.	

• Operacijos	metu	 ir	po	 jos	 Jūsų	apatinės	galūnės	 judėjo	 labai	mažai	 arba	 iš	 vis	nejudėjo,	
todėl	 padidėja	 trombų	 tikimybė.	 Stenkitės	 net	 gulint	 lovoje	 judinti	 kojų	 pirštus,	 jas	
sulenkti	ir	ištiesti,	kai	tik	jaučiatės	pakankamai	stipriai	pradėti	vaikščioti.	

 

 

 

 

 

 

Visos	šios	rekomendacijos	yra	naudingos	visų	amžiaus	grupių	pacientams	ir	įvairiu	nėštumo	ar	
pogimdyviniu	laikotarpiu,	tačiau	Jūsų	šeimos	gydytojas	ar	Jus	konsultuojantis	FMR	gydytojas	gali	

koreguoti	šias	rekomendacijas	atsižvelgus	į	Jūsų	dabartinę	sveikatos	būklę.	

 

 

 

 

 

 
 

Rekomendacijas sudarė: FMR gydytoja G.Jurėnaitė     gretajurenaite@gmail.com 

Būkite sveiki ir pradėkite reabilitacijos procesą namuose, 
siekant išvengti tolimesnių komplikacijų! 

Jūsų gydytojai Jumis rūpinasi ir nuotoliniu būdu! 
 


