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GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK

POROD
Spoštovana nosečnica!

Veseli nas, da smo lahko del tako pomembnega dogodka kot je rojstvo vašega otroka. Da ne bi
prišlo do nesporazumov in da bi vam lahko zagotovili najvišji možni nivo zdravstvenih storitev ter
prijetno bivanje v naši ustanovi, vas prosimo, da sledeči dokument pazljivo preberete, ga shranite
v materinsko knjižico in ga prinesete s seboj v porodnišnico. Ob sprejemu na naš oddelek vas
bomo namreč prosili, da podpišete nanj vezan obrazec.

Pričakovanja v zvezi s potekom in izidom poroda so zelo različna in osebno pogojena. Zato bomo
do  vas  pristopili  individualno,  sledili  vašim  potrebam  in  željam,  hkrati  pa  ostali  zvesti  tudi
strokovnim smernicam, ko bo to potrebno.
Ob tem gotovo velja, da na potek in izid porodnega procesa vpliva tudi položaj telesa porodnice.
Prav slednji ima lahko precejšnjo vlogo tako med fazo odpiranja materničnega ustja kot tudi med
fazo  spuščanja  in  porajanja  novorojenčka.  Zato  boste  med  porodom  imeli  možnost  različnih
alternativnih pristopov in položajev.

Izbor najustreznejšega (ležeči položaj na hrbtu ali boku, sedeči položaj na porodnem stolu, čepe,
kleče, stoje, v vodi oziroma porodni kadi,..) je vsekakor prilagojen individualnim potrebam in željam
posameznice,  ki  rojeva,  vendar  pa  hkrati  tudi  odvisen  od  predhodnega  in  trenutnega
zdravstvenega stanja ter počutja tako porodnice kot porajajočega se otroka.

Pomembno je razumeti, da je moč zagotavljanja ugodja in udobja ob porajanju odvisna od številnih
(zdravstveno  in  življenjsko  pomembnih)  dejavnikov,  ki  se  lahko  med  porodom  zelo  hitro  in
nepričakovano spreminjajo. Vsekakor vam bomo v zvezi s tem svetovali ter pomagali najti način, ki
bo za vas in vašega otroka v slehernem trenutku najprimernejši ne samo z vidika udobja temveč
tudi z vidika varnosti. Ob tem morate vedeti, da vaših želja in pričakovanj morda ne bomo mogli
upoštevati. V primeru zapletov med porodom (v zvezi z vami, otrokom ali obema) smo namreč
dolžni ukrepati po načelih medicinske doktrine. Zagotovo pa nam bodo vaše želje (izražene tako v
ustni kot pisni obliki) v pomoč, da se vašim pričakovanjem čim bolj približamo. 

Ob sprejemu v porodni blok vas bo sprejela babica, ki bo preko vaše trebušne stene posnela CTG,
to je zapis frekvence plodovih srčnih utripov  in krčev maternice oziroma popadkov. Snemanje tega
zapisa je popolnoma neškodljivo tako za vas kot za vašega otroka. Babica vam bo tudi izmerila
krvni tlak in zapisala osnovne matične ter zdravstvene podatke (ob tem vam zagotavljamo, da je
za varnost  vaših  osebnih podatkov poskrbljeno in  da z njimi  upravljamo skladno s slovensko
zakonodajo). Nato vas bo pregledal odgovorni zdravnik (lahko tudi babica), ki se bo skupaj z vami
odločil o nadaljnjih postopkih. Če bomo ugotovili, da je porod v aktivni fazi, boste sprejeti v porodni
blok, v nasprotnem primeru pa na ginekološki odsek oziroma boste lahko odšli še domov. 

V  primeru,  da  bomo  ob  sprejemu  ugotovili,  da  pri  vas  že  dalj  časa  (več  kot  12  ur)  odteka
plodovnica  ali  ste  kolonizirani  s  streptokokom  skupine  B,  vam  bomo  predpisali  antibiotično
zdravljenje. Če bo potrebno, vam bomo odvzeli tudi kri za določene preiskave.

Ob neposrednem sprejemu v porodni blok vam bomo ponudili  možnost klistirja, s čimer se po
naravni poti pospeši krčenje maternice. Z njim se lahko izognete tudi neprijetnemu občutku ob
nehotenem uhajanju blata ob porajanju otroka. Postopek je popolnoma neboleč in neškodljiv tako
za vas kot za vašega otroka in vsekakor vaša odločitev.

V  aktivni  fazi  poroda  bomo  plod  nadzorovali  s  spremljanjem  plodovih  srčnih  utripov  s  CTG
aparatom  (trajno  ali  občasno).  Z  nadaljnjimi  ginekološkimi  pregledi  spremljamo  napredovanje
poroda in določamo položaj ploda v maternici.
Med porodom vam bomo lahko ponudili možnost predrtja plodovih ovojev, s katerim lahko brez
zdravil  nekoliko pospešimo porod, saj se ob predrtju ovojev in odtekanju plodovnice sproščajo
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naravne snovi,  ki  pospešujejo  porod.  Postopek je za vas in  vašega otroka neboleč.  Iz  barve,
količine in vonja plodovnice pridobimo tudi zelo pomembne podatke o stanju vašega otroka. Na
osnovi vseh podatkov skupaj z vami načrtujemo nadaljnji potek poroda. 
V primeru, da bi porod zaradi šibkih popadkov potekal prepočasi, vam bomo svetovali  njihovo
pospeševanje (stimulacijo) z zdravili, ki jih boste prejemali v žilo.

Včasih  beleženje  otrokovega  srčnega  utripa  preko  trebušne  stene  (indirektno)  ni  povsem
zanesljivo, zato vam bomo v tem primeru svetovali nastavitev  elektrode na otrokovo glavico, s
katerim  lahko  direktno  in  zanesljivo  beležimo  njegove  srčne  utripe.  Postopek  se  opravi  med
ginekološkim pregledom z nastavitvijo EKG elektrode na kožo otrokove glavice. 

Med porodom vam bomo lahko lajšali  bolečine na več načinov, ob tem bomo upoštevali  vaše
potrebe in želje ter vaše in otrokovo stanje. V naši ustanovi uporabljamo:

 analgetike v obliki injekcij, ki jih v večini vbrizgamo v mišico;
 epiduralno analgezijo (pogoj, da zanjo lahko zaprosite, je udeležba na predavanju, ki ga

ima o tej vrsti lajšanja bolečin  specialist anesteziolog vsak prvi torek v mesecu ob 14. uri);
 TENS  (s  posebnimi  elektrodami,  ki  jih  nalepimo  na  predel  križa  blokiramo  bolečinske

dražljaje). 

Pri  normalno  potekajočem  vaginalnem  porodu  babica  skrbi  za  nadzorovano  raztegovanje
presredka. Če ta ni lepo raztegljiv, se trga oziroma je prisoten kakšen drug dejavnik, ki napoveduje
njegovo večjo raztrganino ali celo raztrganino zadnjične odprtine (velik otrok, napačna postavitev
glavice,  rigiden  presredek...),  se  tik  pred  rojstvom  otrokove  glavice  odloči  za  prerez  le-tega
(epiziotomijo - glejte prilogo). 

Ob nenapredovanju poroda ali ob drugih nepravilnostih se o morebitnem operativnem dokončanju
poroda (vakumska ekstrakcija,  carski  rez)  odloči  odgovorni  zdravnik v  porodnem bloku (glejte
priloge). 

Po  porodu  spodbujamo  čim  prejšen  stik  matere  z  otrokom.  Popkovnico  prekinemo  šele,  ko
preneha  utripati  (razen  v  nekaterih  posebnih  primerih),  to  lahko  storite  sami  ali  vaš  porodni
spremljevalec/ka. Pred tem iz nje vzamemo nekaj krvi za določene rutinske preiskave. 

Ob rojstvu otroka boste v mišico prejeli  injekcijo s sredstvom za krčenje maternice, ki  pospeši
ločitev posteljice in krčenje maternice po rojstvu posteljice. S tem postopkom poskušamo preprečiti
večjo poporodno krvavitev in potrebo po transfuziji ali kirurških postopkih. 

Morebitne  poškodbe  porodne  poti  (presredka,  nožnice,  materničnega  vratu)  ali  epiziotomijo
oskrbimo v  lokalni  ali  splošni  anesteziji.  Manjše  raztrganine presredka bo lahko oskrbela  tudi
babica. V primeru, da posteljica ali njeni delci ostanejo v maternici, je potreben poseg v splošni
anesteziji, s katerim izpraznemo maternico. V tem primeru porodnega spremljevalca zaprosimo,
da  zaradi  zagotavljanja  ustrezne  medicinske  oskrbe  zapusti  porodno  sobo  in  počaka  v
predprostoru. 
V primeru večje izgube krvi se na osnovi kliničnih znakov, količine izgubljene krvi ali laboratorijskih
izvidov odločimo za uporabo transfuzije krvi (glejte PRILOGO 3).

Vašega  novorojenega  otroka  bo  takoj  po  porodu  oskrbela  in  ocenila  babica,  le  v  primeru
zdravstvenih posebnosti ali težav ga bo že v porodnem bloku pregledal tudi pediater, ki bo odredil
nadaljnjo oskrbo in morebitno zdravljenje. 

Po porodu boste v porodni sobi na opazovanju še 3 ure. V tem času vam lahko predpišemo tudi
dodatno zdravljenje ali preiskave, če bo to potrebno. V porodnišnici običajno ostanete še tri dni. V
primeru, da pride do kakršnihkoli zapletov pri otroku ali pri vas, pa tudi več.

Če  imate  kakršnakoli  dodatna  vprašanja,  želje  ali  pomisleke,  se  lahko  dogovorite  za
individualni razgovor z babico v porodnem bloku na tel. 07 39 16 226.
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