
PREDSTAVITEV 
NADGRAJENIH PROGRAMOV 

ZA  NOSEČNICE
OTROČNICE IN DOJENČKE 

Zdravstveni dom Trebnje                       Otočec, 27.9.2019



PRENOVLJENI PROGRAM PRIPRAVE 
NA POROD IN STARŠEVSTVO
◦ Naziv

◦ Izobraževanje za izvajalce

◦ Poenoten program za vse zavode

◦ Poudarek na duševnem zdravju

◦ Odkrivanje nosečnic s povečanjem tveganjem za obporodno depresijo, tesnobnost, 

odvisnosti, nasilje v družini

◦ Gradiva



Zgodnja nosečnost

◦ Od 12. do 18. tedna nosečnosti

◦ Predavanje 115 min

◦ Telesna vadba 45 min

◦ Izvajalci: diplomirana medicinska sestra, fizioterapevt

◦ Teme: - fiziološki potek nosečnosti   

- težave v nosečnosti

- zdrav način življenja (prehrana, gibanje, spolnost, ustno zdravje, prometna varnost, kajenje, alkohol, 

prepovedane droge, zdravila, potovanja, sončenje, solarij, savna …)

- zdravstveno varstvo nosečnic

- pravice nosečnic na delovnem mestu



Nadaljevanje nosečnosti

◦ Od 28. do 35. tedna

◦ 6 srečanj , 120  min

◦ Izvajalci: DMS, psiholog, soc. del., fizioterapevt, zobna asistentka …

◦ Teme: - nadaljevanje nosečnosti

- porod

- poporodno obdobje

- laktacija, dojenje

- dojenček

- komunikacija med staršema (partnerski odnosi, reševanje konfliktov, komunikacija v družini –

delavnice)



Aktivno sodelovanje udeležencev
Pripomočki, pisna gradiva, film, delavnice



Presejanje nosečnic za obporodno depresijo in 
tesnobnost ter nasilje v družini



24. in 32. teden nosečnosti



◦Nadaljnji postopek: 
1. Prejmemo napotnico s strani ginekološke ambulante. 

1. Pregledamo rezultate rešenih vprašalnikov in se nato odločimo za povabilo 
nosečnice na eno izmed delavnic, ki jih izvajamo psihologi v okviru Centra za 
krepitev zdravja. 

• Tehnike sproščanja 

• Podpora pri spoprijemanju z depresijo

• Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 

• Spoprijemaje s stresom 

3.   Nosečnici ponudimo tudi POGOVORNO URO (nasvetovanje, usmerjanje)

• če ugotovimo, da so težave obsežnejše, jo usmerimo bodisi h kliničnem psihologu, 
psihiatru....odvisno od stopnje/intenzitete njenih težav, počutja 



4 skupinska 
srečanja po 90 
minut



PREDSTAVITEV  VADBE ZA NOSEČNICE  V ZD TREBNJE

 Kje?

 ZD TREBNJE ,  TELOVADNICA  (FIZIOTERAPIJA)

 Kdaj?

 PONEDELJEK IN ČETRTEK

 Kdo?

 IZVAJALKI : FIZIOTERAPEVTKA IN KINEZIOLOGINJA 

 Za koga?

 ZA VSE ZDRAVE NOSEČNICE BREZ TEŽAV

 Kako priti do nas?

 KONTAKT  PREKO TELEFONA, E-POŠTE ALI OSEBNO V CKZ ALI FTH

 UVODNA URA (POGOVORNA)

(KONTRAINDIKACIJE, VPRAŠALNIK, VARNOST PRI VADBI, NAMEN VADBE, 

NAPOTKI, DRA IN PROVOKATIVNI TEST MEDENIČNEGA OBROČA)



PROMOCIJA VADBE

◦ PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO 

◦ GINEKOLOŠKA AMBULANTA

◦ FACEBOOK

◦ SPLETNA STRAN ZD TREBNJE

◦ PLAKATI V ZD TREBNJE



KAJ POČNEMO NA VADBI?

◦ ZMERNO INTENZIVNA VADBA



TEŽAVE S KATERIMI SE SREČUJEMO…

◦ PROSTOR ; OMEJITEV NOSEČNIC, ZRAČNOST

◦ TERMINI ; ČETRTKOV

◦ „KAPLJANJE NOSEČNIC“ ; MEŠANE SKUPINE

◦ NEREDNOST OBISKOVANJA

◦ POROČANJE, vpisovanje vprašalnikov v 1ka, vprašalniki zadovoljstva...


