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Program 
Priprava na porod in starševstvo = PPS

Osnovni predlog programa smo s sodelavkami pripravile v okviru 
Projekta Skupaj za zdravje, nadaljujemo v projektu MoST

Program PPS + številna gradiva za bodoče starše, starše in strokovnjake



Vzgoja za 
zdravje

Vidik izvajalca
Vidik 

uporabnice/ka
Vidik javnega 

zdravja

Vidik odločevalcev

Na čem temelji predlog programa PPS?



Cilji: Priprava na porod in starševstvo
predlagane vsebine

- kjer je mogoče, podati informacijo in 
strokovni nasvet, ki je utemeljen na izsledkih; 

- kjer ni prepričljivih, zanesljivih izsledkov, 
ločiti izkušnje od strokovnega nasveta;

- opolnomočiti starše za prepoznavanje, 
odločanje; usmeriti na vire po/moči. 



PPS
Odgovor na potrebe uporabnice in uporabnika
 opolnomočenje obeh bodočih staršev, ženske in moškega,
k udeležbi vabljena oba 

informacije

spretnosti
doživljanje, 

občutja



PPS: Odnosna raven

• Cilj: opolnomočenje staršev, da bodo znali in 
zmogli kar najbolje skrbeti za otroka.

• Sodelovalen odnos uporabnice in uporabniki –
zdravstveni strokovnjaki

• Zdravstveni sistem naj staršem omogoča, da 
vstopajo vanj z zaupanjem, da bodo sprejeti 
ne glede na svoje življenjske izbire.

Zagotavljati je treba pogoje za razvoj zaupanja in 
sodelovanja med strokovnjaki in starši. 

Strokovnjaki krepijo starševske kompetence z 
informiranjem, praktičnim učenjem, 
usmerjanjem.



1 .srečanje
• NOSEČNOST I

2. 
srečanje

• NOSEČNOST II

3. srečanje
• POROD I.

4. srečanje  
• POROD II.

5. srečanje
• POPORODNO OBDOBJE IN DOJENJE

6. srečanje
• DOJENČEK

7. srečanje

• DUŠEVNO ZDRAVJE V NOSEČNOSTI IN PO PORODU, PARTNERSKI ODNOS IN 
KOMUNIKACIJA

po rojstvu
• Stopnjevane intervencije: laktacija in dojenje ter gibalni razvoj otroka



Priprava na porod in starševstvo: predlagane vsebine

• Tematike posameznih srečanj so smiselno razdeljene po sklopih (učna ura). 

• poglavitna vsebinska področja

- nosečnost, porod in poporodno obdobje 

- z vidika nosečnice, ploda, bodočega očeta, novorojenčka/-ke, matere, očeta, družine. 

Uravnoteženi so telesni, duševni in socialni vidiki zdravja 

z vidika posameznice/posameznika kot tudi z vidika javnega zdravja.

Bodoči starši:

• Izražajo potrebo po dostopu do pisnih in elektronskih gradiv



Teme in podteme Trajanje (min) Vsebina srečanja

Potek nosečnosti

Fiziološki potek nosečnosti 10 fiziološki potek nosečnosti, razvoj ploda, potrebe nosečnice in ploda, skrb zase in nega v nosečnosti –
telesno in duševno zdravje, higiena; doživljanje nosečnosti s strani ženske in bodočega očeta

Tegobe v nosečnosti 30 zgodnja nosečnost in nadaljevanje nosečnosti (osredotočimo se na obdobje do naslednjega srečanja): 
tegobe, nevšečnosti (in kako si pomagati), opozorilni znaki zapletov, zdravstvene težave; okužbe; 
omeniti tudi duševno zdravje; 
kdaj in kam po pomoč – s konkretno informacijo dopolni izvajalska organizacija

Zdravstvene pravice 5 prestavitev pregledov in preiskav v nosečnosti, presejalni testi

Odmor 10

Zdravo življenje v nosečnosti 

Prehrana 15 načela zdrave prehrane: izbira hrane in način prehranjevanja; prehransko varnost; jemanje folne 
kisline …, nasloviti pogostejša napačna prepričanja o prehrani nosečnice …

Gibanje 2 pomen gibanja v nosečnosti, dobri načini za spremembo telesnih položajev; napoved dodatne ure s 
predstavitvijo vaj

Spolnost 2 varna spolnost v nosečnosti

Ustno zdravje 2 skrb za zobe matere in otroka, pravica do pregledov v nosečnosti, razvoj zob pri otroku v času 
nosečnosti

Okoljska in kemična varnost 2 konkretno glede tega, čemur je ženska izpostavljena v vsakdanu – delovno okolje, gospodinjstvo, 
čiščenje, beljenje; neionizirajoča sevanja (indukcijska plošča, prenosni telefon, tablica, prenosni 
računalnik ...)

Prometna varnost 1 pravilna uporaba varnostnega pasu v nosečnosti

Kajenje 2 osnovna informacija o škodljivosti kajenja in pasivnega kajenja v nosečnosti; informacija o možnih 
oblikah pomoči za odvajanje – dopolni pilotna lokacija

Alkohol 3 osnovna informacija o škodljivosti alkohola v nosečnosti

Prepovedane droge 1 osnovna informacija o škodljivosti rabe prepovedanih drog 

Zdravila in zdravilni pripravki 3 osnovna informacija o rabi zdravil in zdravilnih pripravkov

Posamezni drugi vidiki življenja v 
nosečnosti 

4 osnovne informacije o posameznih drugih vidikih življenja v nosečnosti – interaktivno (kopanje, 
sončenje, solarij, savna, potovanje …)

Pravice na delovnem mestu 3 pravice na delovnem mestu z vidika varnosti nosečnice in ploda

Vprašanja in odgovori 10

Odmor 10

Telesna vadba v nosečnosti 45 dodatna ura: vodijo fizioterapevtke, če je mogoče; 
prikaz in aktivno sodelovanja nosečnic; telesne vaje, pomembne za nosečnost in porod; primerna 
telesna vadba v nosečnosti; prehod med različnim telesnimi položaji – vstajanje, sedanje, leganje in 
dviganje bremen ...; trening mišic medeničnega dna …

Program Priprava na porod in starševstvo – ključne vsebine in časovni okvir
•Naslov srečanja: Zgodnja nosečnost 
Obdobje: od 12. tedna (do 18. tedna)

Trajanje srečanja: 115 min + 45 min  160 min



7. delavnica: Duševno zdravje v nosečnosti in po porodu, 

partnerski odnos in komunikacija

SKLOP 1: Občutki v nosečnosti, strahovi, duševno počutje in 

zdravje v obdobju nosečnosti, obporodnem obdobju

SKLOP 2: Skrb za duševno zdravje, sproščanje 1

SKLOP 3/1: Izzivi zgornjega starševstva, spremembe v 

partnerskem odnosu, komunikacija

Sproščanje

Vaje komunikacije med partnerjema



Spletna stran zdaj.net



Prosto dostopna gradiva: www.zdaj.net

Bodoči starši in starši dojenčkov;  strokovnjaki, ki se vključujejo v storitve v obporodnem
obdobju

Gradiva: 

• daljša za bodoče starše in starše; za strokovnjake

• krajša = izročki

Krepitev zdravega načina življenja v nosečnosti in po rojstvu  + informacije o tveganih 
vedenjih + tegobah, boleznih + nekaj o enakopravnosti spolov v družinskem življenju; 
nasilju v družini in partnerskih odnosih; spolnosti …

- Zdrav način življenja, zdravstvene tegobe in težave ter zdravstveni zapleti v nosečnosti 

- Duševno zdravje v nosečnosti in po porodu

- Novorojenček, novorojenka

- Laktacija in dojenje …



Priprava na porod in 
starševstvo 
gradiva na spletni strani 
www.zdaj.net

- daljša gradiva za 
uporabnice/ke

http://www.zdaj.net/assets/Gra
diva/Gradivo-za-bodoce-
starse-Priprava-na-porod-in-
starsevstvo/Dusevno-zdravje-
v-nosecnosti-in-po-porodu-
bodoci-starsi.pdf



Gradivo za strokovnjake
Gradivo za bodoče starše

Duševno zdravje v nosečnosti in po porodu 
avtorica: dr. Zalka Drglin
recenzentka: Petra Jelenko Roth, dr. med., spec. psih. 



Aktivno vabljenje v Pripravo na porod in 
starševstvo (pozornost pri ranljivih)

! Zgodnja nosečnost

Oba bodoča starša

Vizitka ZDAJ





Duševno zdravje otročnice



Spletna stran 
Depresija v nosečnosti in po porodu

VSEBINA

• Kaj moramo vedeti? (pogostost, znaki, zdravljenje 
depresije,…)

• Kaj lahko sami storite za ohranjanje dobrega počutja v 
nosečnosti in po rojstvu otroka? (nasveti)

• Želite preveriti, ali pri vas obstaja tveganje za 
obporodno depresijo? (povezava na vprašalnik)

• Gradiva (plakat, infografika, priročnik za ženske in svojce 
– Zima v srcu, …)

• http://www.nijz.si/sl/depresija-v-nosecnosti-in-po-
porodu

http://www.nijz.si/sl/depresija-v-nosecnosti-in-po-porodu


V tisku je znanstvena publikacija 

Duševno zdravje v obporodnem obdobju





Seznam psihologov in 
psihiatrov po OE ZZZS



Preventivni patronažni obiski 
otročnice, 
novorojenčka oziroma 
dojenčka



Preventivni patronažni obiski otročnice, 
novorojenčka oziroma dojenčka

• Namen posodobitve programa :

• Posodobitev načina izvedbe preventivnih obiskov in poenotenje izvajanja v 
Sloveniji,

• Posodobitev strokovnih vsebin obiskov s posebnim poudarkom na duševnem 
zdravju otročnic, podpori dojenju in varnosti doma, 

• Možnost dodatne - stopnjevane intervencije za ranljivejšo populacijo otročnic 
in dojenčkov oziroma družin (prepoznavanje „kriterijev ranljivosti“ in izvedba 
dodatnih preventivnih obiskov).



Čas, trajanje in vsebina nadgrajenih obiskov

• Čas posameznega obiska in vsebina sta opredeljena v Priporočilih za izvajanje obravnave 
otročnice in novorojenčka/dojenčka 

• Prepoznavanje kriterijev ranljivosti in dodatni preventivni obiski ter intervencije pri 
ugotovljeni ranljivosti

• Poseben poudarek na ugotavljanju duševnega stanja otročnice (dve presejalni vprašanji 
(~2. teden), EPDS vprašalnik (~4.-6. teden – Gradivo) in ukrepanje, anketni vprašalnik

• Razdeljevanje slikanic in promocija zgodnjega branja.



Patronažna medicinska sestra
obišče družino z novorojenčkom, dojenčkom
• Najmanj 8 x v prvem letu 

• Največ obiskov v zgodnjem obdobju 

• Prvi obisk v 24. urah po odhodu iz 
porodnišnice

• V 5. mesecu starosti: 

- nasveti za prehod na mešano 
prehrano

- spodbuda za komunikacijo z otrokom, 
skupno branje, seznanjanje s knjigo, 
glasno branje:

kako in zakaj



Za otroka najboljše: izvirna slovenska slikanica: 
slovenska ljudska + ilustracije Jelke Reichman





Kratek nagovor za starše, skrbnike, bližnje

„Otroka od rojstva dalje pogosto vzemimo v naročje. 

Pogovarjamo se z njim in mu berimo pesmice, pravljice in zgodbe. S tem 
spodbujamo njegov intelektualni, čustveni in socialni razvoj.  Otrokovi 
najljubši bralci so njegovi bližnji, mama in oče, stari starši, bratje in sestre ali 
druga ljubeča in skrbna oseba.

Otrok bo užival v druženju z nami in knjigo. Vzljubil bo branje, ob vstopu v 
šolo bo dobro pripravljen na učenje in uspešnejši pri šolskem delu.

Za lepo in zdravo otroštvu v toplem naročju staršev in materinega jezika.“
Avtorici Tilka Jamnik in dr. Zalka Drglin



Osveščevalno gradivo o pomenu branja 
otroku za starše in strokovnjake
• http://www.zdaj.net/assets/Uploads/Berimo-dojencku-daljse-

gradivo-za-starse.pdf

• http://www.zdaj.net/assets/Uploads/Spodbujajmo-starse-da-berejo-
gradivo-za-strokovnjake.pdf

http://www.zdaj.net/assets/Uploads/Berimo-dojencku-daljse-gradivo-za-starse.pdf
http://www.zdaj.net/assets/Uploads/Spodbujajmo-starse-da-berejo-gradivo-za-strokovnjake.pdf


Hvala za pozornost.


