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ONE IN THREE WOMEN WHO EVER
HAD A BABY WET THEMSELVES
JEDNA NA TRZY KOBIETY,
KTÓRE URODZIŁY KIEDYŚ
DZIECKO, MOCZY SIĘ

Women who have even just one baby are nearly
three times more likely to leak urine and wet themselves,
than women who have not had a baby. The more babies
you have, the more chance there is that you will leak
urine and wet yourself.

WHY DO YOU LEAK URINE AFTER HAVING
A BABY?
When the baby moves down through the birth canal,
it stretches the nerves and muscles that keep the
bladder shut. These are called the pelvic floor muscles,
and they can sometimes be left weak, and not able to
keep the bladder from leak ing. Leaking happens mostly
when you cough, sneeze, lift or do exercise. It is rare for
the bladder to be hurt during birth, but the muscles and
nerves often are, and you need to do pelvic floor muscle
training to help the muscles get strong again.

WILL THIS LEAKING GO AWAY BY ITSELF?
If you have any leaking, it will not go away if you just
ignore it. Leaking is likely to stop if you train your pelvic
floor muscles, to help get their strength back. If you don’t
get pelvic floor muscle strength back after each baby
you have, you may start wetting yourself, as the pelvic
floor muscles get weaker with age.

HOW DOES MY BLADDER WORK?
The bladder is a hollow muscle pump. It fills slowly from
the kidneys, and can hold at least one and a half to two
cups of urine (300 to 400mls). The bladder outlet tube
is kept closed by the pelvic floor muscles. When the
bladder is full and you decide to pass urine, the pelvic
floor muscles relax when you sit on the toilet, and the
bladder squeezes the urine out. Then the same “fill and
empty” cycle begins again.
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Kobiety, które urodziły nawet tylko jedno dziecko,
są prawie trzykrotnie bardziej narażone na
popuszczanie moczu i moczenie się, niż kobiety, które
nie mają dzieci. Im więcej masz dzieci, tym większa
szansa, że będziesz popuszczać mocz i będziesz się
moczyć.

DLACZEGO PO URODZENIU DZIECKA
ZDARZAJĄ SIĘ WYCIEKI MOCZU?
Kiedy dziecko przesuwa się w dół przez kanał
porodowy, rozciąga ono nerwy i mięśnie, które zamykają
pęcherz. Nazywają się one mięśniami dna miednicy
i mogą czasami zostać osłabione i nie być w stanie
powstrzymać pęcherza przed cieknięciem. Wyciekanie
zdarza się głównie, kiedy kaszlesz, kichasz, podnosisz
ciężary lub uprawiasz ćwiczenia. Rzadko bywa, żeby
pęcherz został uszkodzony w czasie porodu, ale mięśnie
i nerwy często tak. Musisz wtedy uprawiać ćwiczenia
mięśni dna miednicy, by pomóc mięśniom się wzmocnić.

CZY TE WYCIEKI SAME USTĄPIĄ?
Jeżeli masz wycieki, same one nie ustępują, jeżeli
będziesz je ignorować. Wycieki powinny jednak ustąpić,
jeżeli będziesz ćwiczyć mięśnie dna miednicy, by pomóc
im odzyskać dawną siłę. Jeżeli nie odzyskasz siły
mięśni dna miednicy po każdym dziecku, które urodzisz,
możesz zacząć się moczyć, ponieważ mięśnie dna
miednicy słabną z wiekiem.

JAK DZIAŁA MÓJ PĘCHERZ?
Pęcherz jest to pusta pompa mięśniowa. Napełnia się
on powoli z nerek i może utrzymać półtorej do dwóch
szklanek moczu (300 do 400ml). Rurka wyjściowa
z pęcherza pozostaje zaciśnięta przez mięśnie dna
miednicy. Kiedy pęcherz jest pełny, a ty masz zamiar
oddać mocz, mięśnie dna miednicy rozluźniają się,
gdy siadasz na toalecie, a pęcherz wyciska mocz
na zewnątrz. Po czym ten sam cykl napełniania i
opróżniania zaczyna się od nowa.
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WHAT DO MY PELVIC FLOOR MUSCLES DO?

DO CZEGO SŁUŻĄ MIĘŚNIE DNA MIEDNICY?

See the picture of the pelvic floor. The pelvic floor
muscles do a number of things, they:
	help to close off the bladder, the vagina (front
passage) and the rectum back passage); and
	help to hold the bladder, the uterus (womb)
and bowel in their proper place.

Zobacz rysunek dna miednicy. Mięśnie dna miednicy
pełnią wiele funkcji:
	pomagają zamknąć pęcherz, pochwę (przednie
przejście) i odbyt (tylne przejście); i
	pomagają utrzymać pęcherz, macicę i jelito na
swoim miejscu.

Uterus

Macica
Bowel

Jelito

Bladder

Pęcherz

The bladder closing
part of the muscle

Część mięśnia
zamykająca pęcherz

The vaginal closing
part of the muscle
The bowel closing
part of the muscle

Część mięśnia
zamykająca pochwę
Część mięśnia
zamykająca jelito

WHAT HAPPENS IF MY PELVIC FLOOR
MUSCLES ARE WEAK AFTER HAVING MY
BABY?

CO SIĘ STANIE, JEŚLI MOJE MIĘŚNIE DNA
MIEDNICY BĘDĄ SŁABE PO URODZENIU
DZIECKA?

	You might leak urine when you cough, sneeze, lift,

	Możesz mieć wycieki moczu, kiedy kaszlesz,

laugh or do exercise.
	You might not be able to control passing wind.
	You might feel an urgent need to empty your bladder
or your bowel.
	You might not have good support for your bladder,
your uterus or your bowel. Without good support one
or more of your pelvic organs might sag down into
your vagina. This is called pelvic organ prolapse.
Prolapse is very common and happens to about one
in ten women in Australia.

WHAT CAN I DO TO STOP THESE THINGS FROM
HAPPENING?

kichasz, podnosisz ciężary, śmiejesz się lub
uprawiasz ćwiczenia.
	Możesz mieć trudności z kontrolą oddawania gazów.
	Możesz poczuć pilną potrzebę opróżnienia pęcherza
lub jelit.
	Może się okazać, że nie bedziesz mieć dobrego
podparcia swojego pęcherza, macicy lub jelita.
Bez dobrego wsparcia, jeden lub więcej organów
miednicowych może zapaść się do twojej pochwy.
Nazywa się to wypadnięciem organu. Wypadnięcie
jest bardzo często spotykane u jednej na dziesięć
kobiet w Australii.

	Train your pelvic floor muscles (we tell you how

CO MOGĘ ZROBIĆ, ŻEBY TE RZECZY
PRZESTAŁY SIĘ PRZYDARZAĆ?



	Ćwicz swoje mięśnie dna miednicy (powiemy

later).
Keep good bladder and bowel habits:
- eat fruit and vegetables;
- drink 1.5 - 2 litres of fluid per day;
- do not go to the toilet ‘just in case’ as this might cut
down how much your bladder can hold; and
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ci później, jak).

	Zachowuj dobre zwyczaje dbałości o pęcherz i jelita:
- jedz owoce i jarzyny;
- pij codziennie 1,5 – 2 litrów płynu;
- nie chodź do toalety „na wszelki wypadek”, gdyż
może to ograniczyć pojemność twojego pęcherza; i
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	Protect your pelvic floor muscles when opening your
bowels. A good way to sit on the toilet is to put your
forearms onto your thighs and, with your feet close
to the toilet, raise your heels. Relax your pelvic floor
muscles and gently push.
	Keep your weight within the right range for your
height and age.

HOW CAN I CARE FOR MY WEAK PELVIC
FLOOR MUSCLES?

wypróżnianiu się. Dobrym sposobem siedzenia na
sedesie jest położenie przedramion na udach i –
trzymając stopy przysunięte do piedestału –
uniesienie pięt. Rozluźnij mięśnie dna miednicy
i łagodnie napieraj.
	Utrzymuj swoją wagę w granicach odpowiednich dla
twojego wzrostu i wieku.

JAK MOGĘ DBAĆ O SWOJE SŁABE MIĘŚNIE
DNA MIEDNICY?

The birth of a baby might have stretched your
pelvic floor muscles. Any ‘pushing down’ actions in the
first weeks after the baby’s birth might stretch the pelvic
floor muscles again. You can help to protect your pelvic
floor muscles by not pushing down on your pelvic floor.
Here are a few ideas to help you.

	Try to squeeze, lift and hold your pelvic floor

muscles before you sneeze, cough, blow your nose
or lift.

	Cross your legs and squeeze them tightly together
before each cough or sneeze.

	Share the lifting of heavy loads.
	Don’t strain when using your bowels.
	Do not do bouncing exercises.
	It’s alright to get up once a night to pass urine—don’t
go to the toilet just because you had to get up to
baby.

	Strengthen your pelvic floor muscles through
training.

WHERE ARE MY PELVIC FLOOR MUSCLES?

Urodzenie dziecka może rozciągnąć twoje mięśnie dna
miednicy. Wszelkie czynności powodujące „napieranie
w dół” w ciągu pierwszych tygodni po urodzeniu dziecka
mogą ponownie rozciągnąć mięśnie dna miednicy.
Możesz pomóc ochronić swoje mięśnie dna miednicy
nie napierając w dół na dno miednicy. Oto kilka sugestii,
które ci mogą pomóc:

	Próbuj zacisnąć, unieść i zatrzymać swoje mięśnie

dna miednicy przed kichnięciem, kaszlnięciem,
wydmuchaniem nosa lub podniesieniem ciężaru.
	Skrzyżuj nogi i zaciśnij je mocno przed każdym
kaszlnięciem lub kichnięciem.
	Nie podnoś sama ciężarów.
	Nie natężaj się, kiedy się wypróżniasz.
	Nie wykonuj ćwiczeń z podskakiwaniem.
	Wstawanie raz w nocy, by oddać mocz jest
normalne. Nie chodź jednak do toalety tylko dlatego,
że musisz wstać do dziecka.
	Wzmacniaj swoje mięśnie dna miednicy przez
ćwiczenia.

GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ MIĘŚNIE DNA MIEDNICY?

The first thing to do is to find out which muscles you
need to train.
1.	Sit or lie down with the muscles of your thighs,
buttocks and stomach relaxed.
2.	Squeeze the ring of muscle around the back
passage as if you are trying to stop passing wind.
Now relax this muscle. Squeeze and let go a couple
of times until you are sure you have found the right
muscles. Try not to squeeze your buttocks together.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

	Chroń swoje mięśnie dna miednicy przy
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Pierwsze, co należy zrobić, to dowiedzieć się, które
mięśnie należy ćwiczyć.
1.	Usiądź lub połóż się z rozluźnionymi mięśniami ud,
pośladków i brzucha.
2.	Ściśnij pierścień mięśnia wokół odbytu, jak gdybyś
próbowała wstrzymać oddawanie gazów. Teraz
rozluźnij ten mięsień. Ściśnij i zwolnij kilka razy aż
do czasu, kiedy się upewnisz, że znalazłaś właściwe
mięśnie. Staraj się nie ściskać pośladków.
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3.	When sitting on the toilet to empty your bladder,
try to stop the stream of urine, and then start it again.
Only do this to learn which muscles are the right
ones to use—and only once a week. Your bladder
may not empty the way it should if you stop and start
your stream more often than that.
If you don’t feel a distinct “squeeze and lift” of your pelvic
floor muscles, or if you can’t stop your stream of urine
as talked about in Point 3, ask for help from your doctor,
physiotherapist, or continence nurse advisor. They will
help you to get your pelvic floor muscles working right.
Even women with very weak pelvic floor muscles can
gain from pelvic floor muscle training.

HOW DO I DO PELVIC FLOOR MUSCLE
TRAINING?
Now that you can feel the muscles working—
1.	Squeeze and draw in the muscles around your back
passage, your birth canal and your front passage all
at the same time. Lift them UP inside. You should
have a sense of “lift” each time you squeeze your
pelvic floor muscles. Try to hold them strong and
tight as you count to 8. Now, let them go and relax.
You should have a distinct feeling of “letting go”.
2.	Repeat (squeeze and lift) and let go. It is best to rest
for about 8 seconds in between each lift up of the
muscles. If you can’t hold for 8, just hold for as long
as you can.
3.	Repeat this “squeeze and lift” as many times as you
can, up to a limit of 8 to 12 squeezes. When you first
start after having your baby you might like to begin
with 3 squeezes only, and work up to more over a
few weeks.
4.	As you get stronger, try to do three sets of 8 to
12 squeezes each, with a rest in between.
5.	Do this whole training plan (three sets of 8 to 12
squeezes) each day while lying down, sitting or
standing.
While doing pelvic floor muscle training—
	Do NOT hold your breath;
	Do NOT push down, only squeeze and lift; and
	Do NOT tighten your buttocks or thighs.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

3.	Kiedy siedzisz na sedesie by oddać mocz, staraj
się powstrzymać strumień moczu, a następnie
uruchom go ponownie. Rób to, by nauczyć się, które
mięśnie są do tego odpowiednie, – ale tylko raz w
tygodniu. Twój pęcherz może się nie opróżniać w
sposób, w jaki powinien, jeśli będziesz zatrzymywać
i uruchamiać strumień częściej niż raz w tygodniu.
Jeżeli nie poczujesz wyraźnego „ściśnięcia i uniesienia”
swoich mięśni dna miednicy, lub jeśli nie uda ci się
zwolnić swojego strumienia moczu, jak opisano w
punkcie 3., zwróć się o pomoc do swojego lekarza,
fizjoterapeuty lub pielęgniarki wyspecjalizowanej w
zagadnieniach kontrolowania czynności fizjologicznych.
Pomogą ci oni w tym, żeby twoje mięśnie dna miednicy
pracowały prawidłowo.

JAK MAM WYKONYWAĆ ĆWICZENIA MIĘŚNI
DNA MIEDNICY?
Teraz, kiedy już czujesz pracujące mięśnie—
1.	Ściśnij i ściągnij mięśnie wokół odbytu, kanału
porodowego i przedniego przejścia równocześnie.
Unieś je W GÓRĘ wewnątrz. Powinnaś mieć
wrażenie „unoszenia” za każdym razem, kiedy
ściskasz swoje mięśnie dna miednicy. Spróbuj je
utrzymać silnie zaciśnięte, licząc do 8. Teraz zwolnij
je i rozluźnij. Powinnaś mieć wyraźne wrażenie
“puszczenia”.
2.	Powtórz (ściśnięcie i uniesienie) i puść. Najlepiej jest
odpocząć przez około 8 sekund pomiędzy każdym
uniesieniem mięśni. Jeśli nie będziesz mogła
utrzymać ich przez 8 sekund, utrzymaj je najdłużej
jak możesz.
3.	Powtórz to „ściśnij i unieś” tyle razy ile możesz,
do 8-12 razy. Kiedy zaczniesz ćwiczyć po raz
pierwszy po urodzeniu dziecka, możesz rozpocząć
tylko od 3 ściśnięć i w ciągu następnych kilku tygodni
stopniowo zwiększać ich ilość.
4.	Próbuj zrobić trzy zestawy po 8-12 razy z
odpoczynkami pomiędzy nimi.
5.	Wykonaj cały ten plan ćwiczeń (trzy zestawy po 8-12
razy) codziennie – leżąc, siedząc i stojąc.
W czasie robienia ćwiczeń mięśni dna miednicy—
	NIE wstrzymuj oddechu;
	NIE napieraj w dół, a jedynie ściśnij i unieś; oraz
	NIE napinaj pośladków lub ud.
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DO YOUR PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING
WELL

WYKONUJ DOBRZE SWOJE ĆWICZENIA MIĘŚNI
DNA MIEDNICY

Fewer good squeezes are better than a lot of half
hearted ones! If you are not sure that you are doing
the squeezes right ask for help from your doctor,
physiotherapist, or continence nurse advisor.

Mniej dobrych ściśnięć jest lepsze od wielu
wymuszonych! Jeśli nie jesteś pewna, że robisz
je dobrze, zwróć się o pomoc do swojego lekarza,
fizjoterapeuty lub pielęgniarki wyspecjalizowanej w
zagadnieniach kontrolowania czynności fizjologicznych.

MAKE THE TRAINING PART OF YOUR DAILY
LIFE
Once you have learnt how to do pelvic floor muscle
squeezes, you should do them often. Every day is best,
giving each set of squeezes your full focus. Make a
regular time to do your pelvic floor muscle squeezes.
This might be when you:
 go to the toilet;
 wash your hands;
 have a drink;
 change the baby;
 feed the baby; or
 have a shower.
It’s a good idea to get into the lifelong habit of doing one
set of pelvic floor muscle exercises every time you go to
the toilet, after passing urine or opening your bowels.

WHAT IF THINGS DON’T IMPROVE?
Pelvic floor muscle damage may take up to six months
to get better. If things are not getting better after six
months, speak to your doctor, physiotherapist or
continence nurse advisor.

ALSO ASK YOUR DOCTOR FOR HELP IF YOU
NOTICE ANY OF THE FOLLOWING:

	any leaking of urine;
	having to rush to get to the toilet, to pass urine

or open your bowels;
	not being able to hold on when you want to;
	not being able to control passing wind;
	burning or stinging inside when you pass urine; or
	having to strain to start the flow of urine.

SPRAW, BY ĆWICZENIA STAŁY SIĘ CZĘŚCIĄ
TWOJEGO CODZIENNEGO ŻYCIA
Kiedy już nauczysz się, jak robić ściskania mięśni dna
miednicy, powinnaś je często wykonywać. Najlepiej
każdego dnia, całkowicie koncentrując się na każdym
komplecie. Wykonuj swoje ściskania mięśni dna
miednicy o ustalonych porach. Może to być kiedy:
 idziesz do toalety;
 myjesz ręce;
 pijesz coś;
 przewijasz dziecko;
 karmisz dziecko; lub
 bierzesz prysznic.
Dobrze jest nabrać na całe życie zwyczaju robienia
jednego kompletu ćwiczeń mięśni dna miednicy za
każdym razem, kiedy korzystasz z toalety, po oddaniu
moczu lub stolca.

A CO, JEŻELI NIC SIĘ NIE POPRAWI?
Uszkodzenie mięśnia dna miednicy może zająć do
sześciu miesięcy, zanim ulegnie poprawie. Jeżeli nic
się nie poprawi po sześciu miesiącach, porozmawiaj
ze swoim lekarzem, fizjoterapeutą lub pielęgniarką
wyspecjalizowaną w zagadnieniach kontrolowania
czynności fizjologicznych.

POPROŚ RÓWNIEŻ SWOJEGO LEKARZA
O POMOC, JEŻELI ZAUWAŻYSZ JEDNO Z
NASTĘPUJĄCYCH:

	jakikolwiek wyciek moczu;
	konieczność śpieszenia się do toalety, by zdążyć
oddać mocz lub stolec;

	niemożność utrzymania moczu pomimo starań;
	niemożność kontrolowania oddawania gazów;
	pieczenie lub szczypanie w środku w czasie

oddawania moczu; lub
	konieczność natężania się, by uruchomić strumień
moczu.
NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066
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SEEK HELP

SZUKAJ POMOCY

Qualified nurses are available if you call the
National Continence Helpline on 1800 33 00 66*
(Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm
Australian Eastern Standard Time) for free:
 Information;
 Advice; and
 Leaflets.

Dostępne są wykwalifikowane pielęgniarki, kiedy
zadzwonisz do Krajowej Infolinii ds. Kontrolowania
Czynności Fizjologicznych pod numer 1800 33 00 66*
(od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 20.00
Australian Eastern Standard Time) bezpłatnie:
 Informacja;
 Porada; i
 Ulotki.

If you have difficulty speaking or understanding English
you can access the Helpline through the free Telephone
Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be
answered in English, so please name the language you
speak and wait on the phone. You will be connected
to an interpreter who speaks your language. Tell the
interpreter you wish to call the National Continence
Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to
be connected and the interpreter will assist you to
speak with a continence nurse advisor. All calls are
confidential.
Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/otherlanguages
* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

Jeżeli masz trudności z mówieniem lub rozumieniem
w języku angielskim, możesz zwrócić się o pomoc
do telefonicznej służby tłumaczy dzwoniąc pod
numer 13 14 50. Telefon zostanie odebrany w języku
angielskim, więc prosimy podać język, w którym
rozmawiasz i nie odkładać słuchawki. Zostaniesz
połączony z tłumaczem ustnym, który rozmawia w twoim
języku. Powiedz tłumaczowi, że chcesz zadzwonić
do Krajowej Infolinii ds. Kontrolowania Czynności
Fizjologicznych (National Continence Helpline)
pod numer 1800 33 00 66. Zaczekaj przy telefonie
na połączenie, a tłumacz pomoże ci porozmawiać
z pielęgniarką wyspecjalizowaną w zagadnieniach
kontrolowania czynności fizjologicznych. Wszystkie
rozmowy są poufne.
Odwiedź stronę bladderbowel.gov.au lub
continence.org.au/other-languages
* Rozmowy z telefonów komórkowych naliczane są po stosowanych
stawkach.
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