
EMOCJE

Baby blues
Depresja poporodowa



Sylwia Olszewska
Psycholog okołoporodowy, trener,

mama z holistycznym podejściem do

ciąży i macierzyństwa. Prowadzi

warsztaty, wykłady i spotkania

przeciwdziałające depresji poporodowej

i wypaleniu rodzicielskiemu. Autorka

grupy "Mam bez stresu", gdzie wspiera

Mamy w dbaniu o ciało i umysł. 



Emocja to proces regulacyjny
uruchamiany na podstawie bodźców,
które mają ZNACZENIE dla jednostki.

Emocje nie są stałe. 

EMOCJE



Model ABC Alberta Ellisa

Sytuacja aktywizująca

Przekonania o sobie, świecie i

innych. Myśl automatyczna

Konsekwencje - emocje,

fizjologia, zachowanie

A

B

C



Informują o ważności danej
rzeczy/osoby/sytuacji

Chronią przed
niebezpieczeństwem

Motywują do działania

Umożliwiają magazynowanie
doświadczeń i wspomnień 

FUNKCJE EMOCJI



RODZAJE EMOCJI

POZYTYWNE - NEGATYWNE
PRZYJEMNE - NIEPRZYJEMNE

Radość,
strach, wstręt, złość/gniew, zaskoczenie/zdziwienie, smutek, pogarda,

miłość,
spokój, lęk, frustracja, rozczarowanie, euforia, podniecenie

KAŻDA Z TYCH EMOCJI JEST OK!



Jakie emocje wzbudza
ciąża, por�d 

i macierzy�stwo?



Model ABC Alberta Ellisa

Sytuacja aktywizująca - Poród

Przekonania o sobie, świecie i innych. Myśl automatyczna - „Czeka

mnie długi i bolesny poród” przyczyna? Opowieści koleżanek,

internet

Konsekwencje - emocje, fizjologia, zachowanie - lęk,

pocenie się, ból w klatce piersiowej, wyższy poziom kortyzolu, ciągłe

myślenie 0 porodzie, czytanie kolejnych historii porodowych
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C



Jak radzi� sobie z emocjami ?
(kontrolowa� nasze reakcje na daną sytuację? )

Ponowna ocena/przeformułowanie poznawcze 

Zmiana sposobu my�lenia o sytuacji
wzbudzającej emocje tak, aby zmieni� jej

emocjonalne znaczenie na jak
najbardziej neutralne lub zmieni� odczuwaną

emocję na inną. 
Strategia, kt�ra pozwala zredukowa�

niechciane stany emocjonalne zar�wno na poziomie
behawioralnym jak i

psychofizjologicznym



Model ABC Alberta Ellisa
Sytuacja aktywizująca - Poród

Przekonania o sobie, świecie i innych. Zamiana myśli automatycznej na

alternatywną- To, że znajoma miała ciężki poród nie znaczy, że i ja go będę mieć.

Afirmacja: jestem przygotowana do porodu, jestem silna, mój organizm poradzi

sobie z porodem.

Konsekwencje - emocje, fizjologia, zachowanie - strach (który jednak trwa

chwilę i pozwala na normalne funkcjonowanie), spokój, nadzieja, stworzenie

planu porodu, nauka technik oddychania, skupienie się na innych czynnościach

zniżeli wyłączne myślenie o porodzie. 

A

B

C



Model ABC Alberta Ellisa
MACIERZY�STWO 

 
A-macierzy�stwo

B-niepłaczące, �piące dziecko, karmienie
piersią, ciepła kawa, posprzątane mieszkanie (wyobrażenia, przyczyna –

internet – wyidealizowany obraz macierzy�stwa)
C-rozczarowanie „miało by� inaczej”, brak

odczuwania rado�ci z bycia mamą, wycofanie
 

ZMIANA
 

A-macierzy�stwo 
B-macierzy�stwo to piękne, ale też trudne

chwile
C- zrozumienie, spok�j, - akceptacja gorszych

dni



Model ABC Alberta Ellisa
KŁ�TNIA Z MĘŻEM

 
A – brak pomocy ze strony męża

B- nigdy mi nie pomaga, zostaje ze
wszystkim sama 

C – zło��, frustracja, wybuch zło�ci, krzyk

 
ZMIANA

 
A-brak pomocy ze strony męża

B- to, że nie pomaga może wynika� z
naturalnego przyjęcia danej roli lub to nie tak, że nie pomaga wcale, ale

chciałabym, żeby pomagał więcej 
C-nadzieja, spok�j, zachowanie: asertywna

rozmowa z poziomu uczu� i potrzeb



Dlaczego ta technika jest
skuteczna? 

Każdy z nas reaguje inaczej
na daną sytuację to znaczy, że

jeste�my wstanie zmieni�
my�lenie i nastawienie do

problemu



BABY BLUES
obniżenie nastroju, labilność emocjonalna,

poczucie stałego zmęczenia, płaczliwość, napięcie,

drażliwość, trudności z

koncentracją uwagi. Objawy utrzymują się do 2 tygodni.

Przygnębienie

poporodowe nie wymaga leczenia. Jest w pewnym

stopniu fizjologią spowodowaną

spadkiem hormonów: progesteronu, estrogenu i

kortyzolu.



DEPRESJA
POPORODOWA

Cechuje się obniżeniem nastroju, anhedonią (brakiem odczuwania

przyjemności z czegokolwiek i radości),

lękiem o dziecko, negatywną oceną własnych kompetencji w roli matki i

związanym z tym poczuciem winy, przekonaniem o braku predyspozycji

do bycia matką (zwłaszcza przy problemach z karmieniem piersią, z

powodu silnego stereotypu dobrej matki – matki karmiącej piersią).

Matka może odczuwać wrogość do własnego

dziecka i mieć myśli o jego skrzywdzeniu, skarżyć się na niską

samoocenę, płaczliwość, trudność w podejmowaniu decyzji oraz

osłabienie.



WSPARCIE

Znajdź w swoim otoczeniu osobę, której będziesz mogła opowiedzieć o

swoich obawach, problemach, o tym, co czujesz. Druga strona powinna

przyjąć postawę nieoceniającą, a wspierającą. Nie wstydź się również

prosić o taką formę pomocy. 



PISANIE
EKSPRESYWNE

Gdy nie masz obok siebie osoby, której możesz się wygadać, czy

wykonać telefon, weź do ręki kartkę i długopis i wylej swoje myśli i

uczucia na papier. Nie zastanawiaj się nad gramatyką, starannością, po

prostu wypisz wszystko, co przychodzi Ci do głowy, z czym zmagasz się

w danej chwili. 



INKLINACJA POZYTYWNA
(TRENING WDZIĘCZNO�CI)

      Inklinacja negatywna – zło jest silniejsze niż
dobro. Rzeczy negatywne bardziej pamiętamy. 

Inklinacja pozytywna – pozytywne jest częstsze.
O ile nic się negatywnego nie dzieje, to jeste�my skierowani ku

pozytywno�ci, dlatego praktykujmy trening wdzięczno�ci. 



PRZYDATNE KSIĄŻKI

Anna Morawska - Depresja poporodowa
Emily Nagoski - Jak wyrwa� się z błędnego koła stresu?

Glen Schiraldi - Siła rezyliencji 
Wszystkie książki Pani Ewy Woydyłło :) 



POMOC
�wiadomo�� objaw�w depresji, by zadziała� jak najszybciej

Profilaktyczne działania już od pierwszych dni po porodzie (zapraszam
na grupę na fb "Mama bez stresu")

Ginekolog - edynburska skala depresji + om�wienie wynik�w
Po porodzie, w szpitalu - pro�ba o rozmowę z psychologiem

Położna �rodowiskowa - rozmowa 
Najbliższe otoczenie Mamy (mąż, rodzice, te�ciowie) + poproszenie o

pomc np. w rejestracji wizyty do psychiatry
Lekarz rodzinny i skierowanie na terapię na NFZ

O�rodki interwencji kryzysowych  - interwencjakryzysowa.pl 
https://przystanekmama.copernicus.gda.pl/ - test do samodzielnego

wypełnienia
Wizyta prywatna u psychologa zawsze, gdy co� niepokoi, by wykluczy�

lub potwierdzi� ewentualną depresję



AFIRMACJE

Afirmacja polega zazwyczaj na powtarzaniu pozytywnych
twierdze� na temat własnej osoby, co ma prowadzi� do

identyfikacji z ich tre�cią. Muszą to by� jednak prawdziwe
stwierdzenia np. dam sobie radę z porodem, jestem silna i
posiadam wystarczającą wiedzę o tym, jak por�d powinien
przebiega� (bo kobieta zgłębiła ją np. w szkole rodzenia). 

Negatywną my�l zamieniamy na my�l pozytywną - afirmację. 



DBANIE O SIEBIE

Droga Mamo!
Codziennie przez "15 minut" postaraj po�więci� czas tylko sobie.

Oddaj się czynno�ci, kt�ra sprawia Ci przyjemno��. Spa w
łazience, książka, samotny spacer. Staraj się w tym czasie nie

my�le� o dziecku/macierzy�stwie/problemach. Je�li takie my�li
się pojawią, odgo� je z akceptacją i spr�buj ponownie skupi� się

na wykonywanej czynno�ci. Dbanie o siebie to nie wyraz
egoizmu.

Drogi Tato :) 
R�b dokładnie to samo!



Dziękuję za uwagę :)
facebook.com/olszewskapsycholog


