
 

 

 

ŠOLA ZA STARŠE V ZGODNJI NOSEČNOSTI 

MODUL: Kako s pravilnim gibanjem in korekcijo drže vplivamo na težave, ki 
spremljajo nosečnost  
 

 

V zgodnji nosečnosti se nam pojavi cel kup vprašanj: Ali lahko telovadim? Koliko lahko telovadim? Ali lahko 

tečem? Ali lahko obiskujem aerobiko kot sem jo obiskovala do sedaj? S katerimi športi se sploh lahko 

ukvarjam in s katerimi ne? Hitro gremo pred računalnik in začnemo iskati informacije na različnih spletnih 

forumih… Podatkov je kar naenkrat ogromno. Spet se pojavijo nova vprašanja, saj je informacij in izkušenj 

ogromno, pa še ta si nasprotujejo. Kaj torej storiti? Komu verjeti? Katere informacije so res tiste prave in 

najboljše za nosečnico in otroka?  

Da bi razjasnili dvome in odgovorili na porajajoča vprašanja, v Splošni bolnišnici Novo mesto že več kot pet 

let organiziramo Šolo za starše. Razdeljena je v dva sklopa, ki obravnavata zgodnjo in pozno nosečnost. V 

prvem delu predavanj o zgodnji nosečnosti fizioterapevti obravnavamo bolečino v križu, kako le-to lahko 

preprečimo, vadbo mišic medeničnega dna in telesno vadbo v nosečnosti. V drugem delu diplomirana 

babica predstavi potek preiskav v zgodnji nosečnosti. 

Bolečina v križu je ena najbolj razširjenih bolečinskih sindromov v nosečnosti. Nosečnice seznanimo, na 

kakšen način lahko omilimo bolečine in kako jih lahko preprečimo. Naučimo jih pravilne drže, pravilnega 

dvigovanja in pobiranja manjših predmetov ter ustreznega vstajanja s postelje in s tal. Poseben poudarek 

damo tudi reedukaciji mišic, ki prispevajo k stabilizaciji trupa in medenice. Z učenjem zavestne kontrole jih 

naučimo ustrezno kontrolirati mišice, pomembne za dobro držo. 

Nosečnost in porod sta prva dejavnika tveganja pri pojavu urinske inkontinence, zato v predavanju 

razložimo vlogo in pomen mišic medeničnega dna. Skušamo jih lokalizirati, začutiti in nadzirati. Seznanimo 

jih, na kakšen način lahko mišice medeničnega dna med nosečnostjo in po porodu zaščitijo, na kakšen način 

jih lahko krepijo in na kaj morajo biti posebej pozorne, da do urinske inkontinence sploh ne pride (ukrepi za 

zdrav življenjski slog). 

Med nosečnostjo in po porodu se lahko pojavi povečan razmik preme trebušne mišice - Diastasis rectus 

abdominis. Pojavi se zaradi mehaničnega pritiska na trebušno steno in hormonskih sprememb med 

nosečnostjo. Nosečnice naučimo, kakšen razmik je še dovoljen in kako se izmeri ter ob kakšnemu razmiku 

je potrebna terapija (nošenje nosečniškega pasu in aktivacija stabilizatorjev trupa in medenice). 

Na koncu predstavimo tudi primerne oblike telesne vadbe v nosečnosti, seznanimo jih s previdnostnimi 

ukrepi med njo in kako naj bi le-ta poteka. 

Namen Šole za starše je, da bi ženske že pred nosečnostjo pripravile svoje telo na nosečnost, da bi znale 

prepoznati težave, ki se lahko pojavijo in da bi znale pravočasno poiskati ustrezno pomoč. Seveda je tudi 

naš cilj, da bi mamice na koncu z veseljem in zaupanjem v lastno moč v rokah držale svojega novorojenega 

otroka.  

 


