Dlaczego KAŻDA przyszła mama
powinna
iść
do
szkoły
rodzenia?
Różne przeprowadzane na przestrzeni lat badania szacunkowe,
mówią, że niewielki odsetek przyszłych matek korzysta ze szkół
rodzenia, odpowiada za to:
brak wiedzy o możliwości udziału w zajęciach
przeświadczenie, że przy zakończeniu ciąży drogą cięcia
cesarskiego, nie ma takiej potrzeby
brak dostępu
przekonanie, że nie jest potrzebna
Tymczasem kobieta (i mężczyzna) po szkole rodzenia są o wiele
lepiej przygotowani nie tylko do porodu fizjologicznego, ale
do porodu w ogóle, kobieta jest bardziej aktywna, rzadziej
korzysta ze znieczulenia ZOP, młodzi rodzice wiedzą co zabrać
do szpitala, jak się przygotować, na co zwrócić uwagę, lepiej
są też przygotowani do opieki nad dzieckiem, a ich
rodzicielstwo jest bardziej świadome.
Czego się dowiesz na zajęciach szkoły rodzenia:
1. aktualna wiedza nt Standardu, karmienia piersią (nie daj
nabić się w butelkę), zaleceń dot. szczepień, badań
przesiewowych i innych procedur medycznych
2. przed porodem
1. torba do szpitala – jak pakować
2. jak wybrać szpital?
3. plan porodu i opieki nad noworodkiem
4. kiedy zaczyna się poród – co robić
3. przebieg porodu fizjologicznego,
1. poród aktywny, pozycje
2. poród w wodzie
3. poród domowy

4. niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu
5. oddychanie (można wykorzystać także w trakcie
cięcia cesarskiego)
6. relaksacja
7. masaż
4. stany wymagające interwencji położnika
1. wskazania do użycia kleszczy
2. wskazania do użycia próżnociągu
3. wskazania do nacięcia krocza
4. wskazania do ciągłego monitorowania przebiegu
porodu (zgodnie ze Standardem, kobieta ma prawo
aktywnego porodu w każdym jego okresie, a zapis
KTG nie powinien trwać dłużej niż 15-20 min na
godzinę, pomiędzy wystarczy osłuchiwanie tonów
serca przez kilka sek po skurczu)
5. wskazania do zakończenia
cesarskiego w trybie nagłym
5. po porodzie
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fizjologicznym i cięciu cesarskim
2. przebieg wczesnego połogu
3. pielęgnacji krocza lub blizny poporodowej
6. karmienie piersią
1. jak i kiedy zainicjować karmienie piersią
2. jakie można natrafić problemy w pierwszych dobach
3. ocena brodawek sutkowych, rozpoznanie ewentualnych
problemów w inicjacji i przygotowanie się na nie
4. przebieg karmienia piersią od pierwszej chwili do
stabilizacji laktacji
5. akcesoria wspierające i zaburzające karmienie
naturalne
7. opieka nad noworodkiem
1. kąpiel
2. przewijanie
3. pielęgnacja skóry
4. dobór akcesoriów
8. niektóre szkoły proponują również zajęcia nt

1. chust
2. doboru fotelika
3. ekologicznego rodzicielstwa
9. ponadto w ofercie szkół są
1. zajęcia z fizjoterapeuta
2. gimnastyka
3. joga
10. kim jest doula?
CZYM SIĘ KIEROWAĆ WYBIERAJĄC SZKOŁĘ RODZENIA?
1. opiniami innych matek
2. doświadczeniem i wiedzą osób prowadzących zajęcia
(szkoła nie musi być prowadzona przez położną, ale warto
by zajęcia z porodu były prowadzone przez specjalistkę –
położną)
3. jakimi wytycznymi kieruje się w kwestii karmienia
piersią idealnie jeśli zajęcia prowadzone są przez IBCLC
lub CDL
4. czy może pochwalić się certyfikatami fundacji „Rodzić
po ludzku”
Do wyboru są szkoły płatne i bezpłatne (zwykle przyszpitalne,
te niestety nie są dość obiektywne)
Kiedy iść do szkoły rodzenia?> – optymalnie to 6 miesiąc ciąży
Do porodu może również przygotować położna środowiskowo –
rodzinna, Standard gwarantuje kobiecie opiekę przedporodową od
21-31 tyg ciąży – raz w tyg, a od 32 tyg ciąży 2x w tyg.
Spotkania mają przygotować ciężarną do porodu i opieki nad
dzieckiem, mają charakter edukacyjno – instruktażowy.
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