
 
 
 
 

ŠOLA ZA STARŠE SE PRI ČNE VSAK 
PRVI TOREK V MESECU, OB 16. URI. 

ZBERETE SE V ČAKALNICI 
DISPANZERJA ZA ŽENSKE. 
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ŠOLA ZA STARŠE 
 

PRIPRAVA NA POROD 
 

 
 

Pripravljalno obdobje na rojstvo         
otroka je čas, ko mož in žena ali fant   

in dekle pri čneta graditi v sebi          
podobo o njunem skupnem otroku, 

pa   tudi podobo o tem, kakšna naj bi 
bila kot mati in o če. Bodo či starši naj 
bi se čim več pogovarjali o otroku; si 
ga predstavljali in  doživljali radost 

prelomnega dogodka. 

Pripravila Valentina Vajović, dms 
 



 

POROD 

 
Porod je najbolj nepredvidljiv dogodek. Pot do 
njega je včasih dolga in naporna, drugič spet 

krajša in lažja. Vendar je samo pot do cilja. Ta 
pa je jasen. . . . Oprijemljiv, mehak, nežen in 

dišeč. Življenje z njim pa je pravljica. 
Da bi bila pot čim krajša in lažja vas želimo 

seznaniti s potekom poroda in majhnimi 
skrivnostmi, s katerimi si olajšate trenutke 

bolečine. 
 

 
 

OBISK PORODNIŠNICE 
 

Če se boste v porodnišnici počutili prijetno, 
boste bolj sproščeni in porod bo lepše 

napredoval, zato smo  skupaj z osebjem 
porodnišnice organizirali ogled porodnega 

bloka. Babice vas bodo seznanile s potekom 
sprejema, možnostmi alternativnih oblik 
poroda in s hišnim redom v porodnišnici. 
Ogled bo voden v manjših skupinah po 

posameznih predavanjih 

 
 
 

 
 
 

NEGA OTROKA 
 

Starševstvo je kot prihod v novo službo. Na začetku je 
človeka strah, potem pa se sprosti. Čeprav ste veliko 
prebrali o tem, kako ravnati z dojenčkom, se vam bo v 
trenutku mogoče zazdelo, da niste povsem pripravljeni. 
Dovolite, da vam pomagamo spopasti se z nekaterimi 

zadregami, pred katerimi se boste znašli, ko boste nosili, 
previjali, kopali ali kako drugače negovali svojega 

dojenčka. 
Tudi ko je otrok bolan, potrebuje posebno nego, zato vam 
želimo posredovati nekaj osnovnih znanj o negi vašega 

dojenčka. 

 
 
 

DOJENJE – NAJBOLJŠA 
POPOTNICA 

OTROKU V ŽIVLJENJE 

 

Dojenje je čudovito dogajanje med materjo 
In otrokom. Dojenje je sicer samoumevno 

in naravno kot le malo katera stvaritev 
narave, hkrati pa tudi umetnost, ki se je 

morata tako mati,kot tudi otrok šele 
naučiti. 

Dojenje je več kot le hrana. To je obdobje, 
ko oba mati in otrok dajeta in sprejemata 

ljubezen. Za uspešno dojenje pa mati 
potrebuje informacije in znanje za uspešen 

začetek dojenja. 
 
 
 

 
 

 


